
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 

2007:70 
ISSN 1654-0247 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det ligger en heteronormativ bok i din säng mamma!  
En intervjustudie av hur några kvinnor i samkönade relationer upplever 

informationssituationen rörande graviditet och föräldraskap  
 

 
 

VIKTORIA LUNDBORG 
MARYAM VARDEH NAVANDI 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Viktoria Lundborg och Maryam Vardeh Navandi 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats  

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 
 



Svensk titel:  Det ligger en heteronormativ bok i din säng mamma! En 
intervjustudie av hur några kvinnor i samkönade relationer 
upplever informationssituationen rörande graviditet och 
föräldraskap. 

 
Engelsk titel: Mum, there is a heteronormative book in your bed! An interview 

study of how some women in same-sexed relationships experience 
their information situation regarding pregnancy and parenthood. 

 
Författare:  Viktoria Lundborg, Maryam Vardeh Navandi 
 
Kollegium:  Kollegium 3 
 
Färdigställt:  2007 
 
Handledare:  Skans Kersti Nilsson 
 
Abstract: Studies of the information needs of library patrons are necessary in 
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means of analysing their situation as norm-breaking. The study is 
done through examining the specific information needs of this 
group, how they seek and receive information, what barriers they 
encounter and what function the library has in this information 
situation. A queer theoretical approach to heteronormativity in 
combination with McKenzie’s two-dimensional model of 
information seeking is used to perform a qualitative analysis of the 
material. The material consists of semi-structured interviews of 
eight women in same-sexed parenthood. The empirical material is 
divided first in four categories: Information need, Information 
source, Information barrier and The library. The results show that 
the women have a great need for information, because of their 
norm-breaking family constellation. They need information which 
is not entirely heteronormative. In order to find this kind of 
information many different information sources are used, both 
formal and informal, though the sources intended for parents in 
general often are inadequate. The barriers the women encounter 
are a result of heteronormativity and their situation as non-
heterosexuals. These barriers are also a problem in the library. 
They don’t use the library to find information about same-sexed 
parenthood partly because of the lack of non-heterosexual 
material, and refrain from asking the librarian for help. 
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1. Inledning  

1.1 Introduktion  
Biblioteket utgör en av samhällets unika institutioner genom att vara en öppen och tillgänglig 
plats för alla medborgare, med ambitionen att kunna förmedla allehanda typer av information. 
En sådan ambition förutsätter att det ständigt bedrivs forskning om hur olika användargrupper 
kan beskrivas och vilka förutsättningar och villkor som präglar användarnas behov. Denna 
uppsats ämnar bidra till den forskning som finns om bibliotekens användare för att ytterligare 
öka förståelsen för, och synliggöra, de krav och behov som ställs på biblioteken idag. 
 
Inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap har det tidigare bedrivits studier som visar 
att särskilda informationsbehov uppstår av att inte tillhöra en norm i samhället (exempelvis 
Creelman & Harris, 1990; Ericson & Hvidén, 2003). Ett exempel på ett sådant behov är det 
hos sexuella minoriteter av att finna information om den egna sexualiteten samt skildringar av 
liknande livserfarenheter. Inom ramen för utbildningen i Borås har vi på eget initiativ tagit del 
av användarstudier gjorda, nationellt och internationellt, om gruppen homo, bi och tran-
sexuella personer (hbt-personer) vilka alla visar att denna grupp tillmäter bibliotek en viktig 
plats för tillskansandet av skildringar och information om den egna sexualiteten. Inter-
nationellt finns en tradition inom biblioteks- och informationsvetenskap av att formulera 
forskningsproblem kring hbt-grupper och vi anser denna forskning vara av stor relevans för 
att kunna främja mångfald i samhället och personlig utveckling hos bibliotekets användare. 
Studier av homosexuellas, och andra icke-heteronormativa gruppers, informationsbehov är 
inte särskilt vanligt förekommande inom vårt ämne i Sverige, däremot finns en del forskning 
att hämta från andra länder och ämnesdiscipliner. Bristen på forskningsmaterial antyder att det 
finns ett behov inom svensk biblioteks- och informationsforskning av att vidareutveckla detta 
perspektiv i de annars frekvent förekommande användarstudierna.  
 
Trots att det tidigare har utförts användarstudier av hbt-personers informationsbehov inom 
vårt ämne ser vi ett behov av att vidareutveckla och förnya de perspektiv och frågor som har 
studerats. Inte minst då behov av alla slag, så även informationsbehov, är historiskt och kon-
textuellt skapade vilket medför att kontinuerlig uppdatering är nödvändig. Vi anser det även 
vara av intresse att låta studier undersöka mer specifika informationsbehov hos hbt-personer 
då sådana kan tillföra forskningen ytterligare skärpa och förhoppningsvis praktisk använd-
ning. I föreliggande uppsats vill vi därför anknyta till den tradition av användarstudier som 
finns inom biblioteks- och informationsvetenskap genom att undersöka kvinnor i samkönat 
föräldraskap och deras informationssituation i förhållande till graviditet och föräldraskap. 
Med denna uppsats hoppas vi kunna bidra med det som kallas emancipatorisk kunskap, att 
våra resultat på ett praktiskt sätt kan medvetandegöra och förändra maktstrukturer i de olika 
sammanhang som uppsatsens läsare befinner sig i. 

1.2 Problembeskrivning  
Det problem denna studie vill utveckla och skapa förståelse för rör informationssituationen 
hos kvinnor i samkönat föräldraskap. Vi är intresserade av att se hur denna situation upplevs 
och vilka de praktiska konsekvenserna kan vara av att tillhöra en normbrytande grupp i sam-
hället. I följande avsnitt kommer vi att närmare beskriva detta forskningsproblem, vari 
problematiken ligger samt våra funderingar kring detta.  
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I formulerandet av denna typ av forskningsproblem uppdagas genast frågor kring vad som 
definierar en grupp och vilka som ingår i denna Vi anser det vara viktigt att vi tidigt i studien 
klargör hur vi förhåller oss till skapandet och användandet av kategorier (grupper) och vilken 
inverkan det har på problemformuleringen. I denna studie definieras den undersökta gruppen 
av sitt kön, sin sexualitet och sina icke-heteronormativa familjekonstellationer. Studiens 
vtenskapsteoretiska utgångspunkt är inspirerad av den socialkonstruktivistiska queerteorin 
vilket medför att vi anser kategorier och identiteter (så som lesbisk och kvinna) vara socialt 
konstruerade och därmed inte statiska eller av naturen givna. Faran med kategorisering och 
användandet av identiteter är att det ofta antas att dessa identiteter är fasta och att de har en 
essentiell kärna innehållande egenskaper som delas av samtliga personer som tillskrivs 
identiteten. Användandet av identiteter innebär även en reproducering av dessa. Detta är något 
vi anser vara viktigt att problematisera och därför vill vi framhålla att i gruppen kvinnor i 
samkönat föräldraskap ryms det personer med olika syn på kön och sexualitet samt med olika 
livserfarenheter som också definierar och skiljer dem åt.  Hur är då en kategorisering och 
avändande av en gemensam identitet möjlig och vad får det för konsekvenser? I 
formulerandet av föreliggande studies forskningsproblem har litteraturvetaren Gayatri 
Spivaks begrepp strategisk essentialism använts. Med begreppet menas användningen av 
traditionella eller nyskapade identitetskategorier för att upprätta allianser mellan människor 
som är underkastade samma eller liknande förtryck1. I vårt fall utgörs förtrycket av det som 
människor vilka avviker från den heterosexuella normen blir utsatta för. Att som kvinna vilja 
skaffa barn tillsammans med en annan kvinna är en vilja och en handling som automatiskt 
bryter mot den norm som kallas heteronorm i vårt samhälle. Dessa handlingar klassas ofta 
som homo- eller bisexuella men kan även utföras av kvinnor som identifierar sig som 
heterosexuella2. Vi kommer i vår uppsats att bygga en så kallad allians mellan kvinnor som 
skaffar barn med andra kvinnor genom att använda oss av de icke-heterosexuella kategorierna 
homo- och bisexuell samt lesbisk, för att kunna synliggöra den icke-heterosexuella position 
som kvinnor i samkönat föräldraskap befinner sig i. Konsekvensen av att använda 
kategorierna homo- och bisexuella kvinnor i studien blir således att vi kan samla och 
presentera en grupp kvinnor som är politiskt förtryckta för sina icke-heteronormativa 
handlingar. En annan fördel med att använda dessa kategorier som identitetsbeskrivningar är 
att all tidigare forskning om gruppen kvinnor i samkönat föräldraskap använder sig av dem. 
Identitet som utgångspunkt i forskningsfrågor om homosexuella har även varit standard under 
en längre tid i homosexualitetstudier och genusstudier. Även studier inom biblioteks- och 
informationsvetenskap rörande hbt-användare fokuserar ofta på identitetsfrågan vilket vi 
kommer att se exempel på senare i uppsatsen.  I formuleringen av forskningsproblemet vill vi 
således framhålla de gemensamma och för studien intressanta aspekterna av denna grupp. 
 
Rådande normer i samhället påverkar alla, men denna påverkan märks mer när människor 
bryter mot normerna. Vi finner det därför intressant att studera vilka de praktiska 
konsekvenserna kan vara av ett normbrytande. Tidigare studier inom biblioteks- och 
informationsvetenskap av hbt-användare visar att dessa upplever ett stort behov av 
information som speglar den egna livssituationen3. I flertalet studier av lesbiska framkommer 
även att dessa kvinnor anser det vara av stor betydelse att ha tillgång till information om, och 

                                                 
1 Gayatri Spivak presenterar och utvecklar begreppet i boken In other worlds: Essays in cultural politics of the 
social change från 1988. 
2 Heterosexuella kvinnor tillåts dock inte att skaffa barn tillsammans i Sverige. För att två kvinnor ska få skaffa 
barn tillsammans krävs att de intygar att de lever ihop under äktenskapliga former dvs. att de har en sexuell 
relation med varandra.  
3 För vidare utveckling och presentation av de studier som refereras till i detta kapitel se kapitel 4 Tidigare 
studier. 
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av, andra lesbiska. Gemensamt för hela hbt-gruppen är att biblioteket fungerar som en viktig, 
om än bristfällig, informationskälla. Med grund i dessa resultat anser vi det vara av stor 
relevans att det bedrivs en fortsatt forskning, med nya perspektiv, knuten till denna grupps 
informationsbehov. Forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap har tidigare 
främst fokuserat på behov förknippade med att komma ut som hbt-person vilket gör att vi 
finner det intressant att ändra forskningsfokus till andra viktiga informationssituationer, likt 
de förknippade med föräldraskap. Att det med få undantag råder brist på svensk forskning om 
kvinnor i samkönat föräldraskap gör att vi anser att föreliggande studie förhoppningsvis 
kommer att väcka kunskap och vidare funderingar om hur informationsbehov upplevs och 
konstrueras. Särskilt viktigt är att komplettera de existerande studier som finns om gruppen då 
några av de lagar som berör föräldraskap i samkönade relationer är nya. De kvinnor som vill 
skaffa barn idag står inför helt nya val än de som skaffade barn för ett antal år sedan. Att 
kvinnor i denna grupp systematiskt förvägras rättigheter i samhället som människor av annan 
sexuell praktik automatiskt har tillgång till4 anser vi utgöra en kritisk utgångspunkt i studiet 
av informationsbehov i förhållande till den rådande normen. I takt med att lagar och attityder i 
samhället förändras kommer även den kontext i vilken informationsbehov uppstår att 
förändras vilket vi anser gör denna typ av studie till ett viktigt inslag i debatten om det i 
dagsläget rådande samhällsklimatet för samkönade föräldrar.  

1.3 Syfte och frågeställningar  
Studiens övergripande syfte är att synliggöra och undersöka informationssituationen hos 
kvinnor i samkönade relationer i samband med graviditet och föräldraskap. Studien kommer 
dels att undersöka vad för slags information som användargruppen anser vara relevant och 
dels hur kvinnorna får tag i denna. I syfte att granska denna informationssituation kommer 
studien att undersöka hur dessa kvinnor upplever och använder biblioteket som 
informationskälla i denna situation.  
Studiens övergripande frågeställning lyder: 
 
Hur kan informationssituationen för kvinnor i samkönat föräldraskap beskrivas och 
förstås genom en analys av deras situation som normbrytande i en heteronormativ kon-
text? 
 
I besvarandet av denna använder vi oss av följande fyra delfrågor: 
  

1. Har kvinnor i samkönat föräldraskap något specifikt informationsbehov rörande gravi-
ditet och föräldraskap och hur kan detta beskrivas i så fall? 

 
2. Hur söker och erhåller kvinnorna information rörande graviditet och föräldraskap? 

 
3. Förekommer det några barriärer i informationssökningen och i så fall vilka? 

 
4. Hur använder kvinnorna biblioteket i denna situation och vilka funktioner i biblioteket 

kan förbättras för att möta deras behov? 
 

                                                 
4 För mer om homosexuellas rättigheter och lagstiftning rörande samkönat föräldraskap, se kapitel 2 Bakgrund.  
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1.4 Avgränsningar  
I undersökandet av ovan beskrivna informationssituation avgränsar studien sig till att främst 
fokusera på de problem som informationssökningar kan innebära för denna användargrupp. 
Ett problemfokus kan anses vara en begränsning i undersökandet av en informationssituation 
men vi anser informationsbarriärer vara av intresse att undersöka då en förståelse för dessa 
kan bidra till kunskap om hur informationssökningar kan förbättras. 

1.5 Förförståelse och forskarroll  
Vår förförståelse av studiens forskningsproblem kan sägas vara påverkad av upplevelser och 
erfarenheter av att själva identifiera oss som lesbiska. Dessa upplevelser är starkt präglade av 
känslor av osynliggörande samtidigt som de bidragit till skapandet av en stark identitet och 
intresse av att problematisera denna identitet. Detta har vi haft möjlighet att göra tidigare i 
våra studier inom biblioteks- och informationsvetenskap då vi skrev b-uppsatsen ”Varje bok 
man läser, desto mer lesbisk blir världen” – En studie av lesbiskas informationsbehov (2006). 
I denna kvalitativa studie undersökte vi lesbiska kvinnors informationsbehov och relation till 
bibliotek. De resultat som framkom bekräftade i stort tidigare studier som gjorts inom 
området (se kapitel 4 Tidigare studier). Arbetet med denna uppsats i kombination med egna 
erfarenheter har skapat förförståelsen och uppfattningen av att det kan vara svårt att få tag på 
icke-heteronormativ information på biblioteket. Vi tänker oss att information i relation till 
graviditet och föräldraskap kan vara än mer problematisk att hitta om denna ska spegla den 
egna sexualiteten eller erfarenheten av ett samkönat föräldraskap.  
 
Redan efter b-uppsatsen ville vi vidareutveckla detta ämne och intresset stärktes ytterligare då 
vi blev medvetna om den frustration många kvinnor i samkönade förhållanden upplever när 
de söker information inför graviditet och föräldraskap. Då en av oss författare planerar att 
skaffa barn tillsammans med sin flickvän genom inseminationsbehandling ansåg vi att denna 
studie skulle kunna vara ett bra tillfälle för oss att undersöka hur en sådan 
informationssituation kan upplevas. Som en förberedande del av studien besökte vi två olika 
bibliotek (ett mindre stadsbibliotek och ett större sådant) i syfte att bilda oss en uppfattning 
om vilken information som finns tillgänglig för icke-heterosexuella föräldrar. 
Biblioteksbesöken resulterade i en mager samling av till majoriteten inaktuell information, till 
största delen bestående av facklitteratur. Anledningen till att så mycket av informationen är 
inaktuell är att den lag som trädde i kraft 2005 (lagen om rätt till insemination för lesbiska) 
fundamentalt ändrade förutsättningarna för lesbiska som vill skaffa barn. Konsekvenserna av 
dessa ändrade förutsättningar verkade ännu inte finnas beskrivna i böcker och andra 
dokument som biblioteken tillhandahåller, varken i fakta eller i fiktion. Bibliotekarierna på 
samtliga avdelningar (både barn- och vuxenavdelningar genomsöktes på båda biblioteken) 
bemötte oss vänligt och visade förståelse för den knappa och bristfälliga informationen inom 
området. För att finna mer aktuell information rekommenderade de oss att söka på 
Socialstyrelsens hemsida samt i databaser över artiklar i tidningar och tidskrifter. Ett annat 
problem var att den information vi fann stod utplacerad på olika hyllor i biblioteket såsom 
Familjesociologi, Familjerätt och Genusfrågor vilket gjorde den svårfunnen genom browsing5.  
En oväntad erfarenhet var även den obehagskänsla som infann sig hos en av oss författare när 

                                                 
5 Ordet ‘browsing’ är lånat från engelskan och betyder ungefär ‘gå runt och titta’. Man kan browsa bland 
hyllorna i ett bibliotek men även bland sidor på Internet. Inom biblioteks- och informationsvetenskap 
kännetecknar browsing en typ av informationssökning där man inte söker ett specifikt dokument utan mer 
skaffar sig en överblick över det utbud som finns.  
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vi skulle fråga en bibliotekarie om hjälp i referensdisken. Det upplevdes som svårt och jobbigt 
att behöva fråga efter information riktad särskilt till oss lesbiska om graviditet och 
föräldraskap. Det är med dessa erfarenheter i bagaget som vi påbörjade uppsatsen.  

1.6 Begrepp  
Nedan presenteras begrepp centrala för studien. För att lättare få en överblick av hur de 
relaterar till varandra har vi valt att dela in dem i två delar. Den första delen utgörs av begrepp 
tillhörande ämnet biblioteks- och informationsvetenskap medan den andra delen utgörs av 
begrepp kopplade till förståelsen av vår användargrupp. 

1.6.1 Begrepp rörande biblioteks- och informationsvetenskap 
Information – Begreppet information är mycket omdiskuterat och egentligen finns ingen 
enhetlig definition som sträcker sig över alla ämnesområden.  Exempelvis visar informations-
forskaren Michael Buckland hur informationsbegreppet kan ändra karaktär beroende på i 
vilket sammanhang det används. Han menar att information kan ses som: information som 
kunskap, information som process och information som föremål (Buckland 1991, s. 3). 
Information som kunskap är kan vara kunskap om hur det som eftersöks går att återfinna, eller 
kunskapen om hur en insemination går till. Sådan kunskap kan finnas dokumenterad i ett 
dokument för andra att ta del av och benämns då information som föremål. När vår egen 
kunskap ändras i mötet med andra människor eller vid förståelse av ny kunskap benämns 
detta som information som process. Informationsforskaren Brenda Dervin lyfter fram 
ytterligare aspekter av informationsbegreppet när hon menar att information kan vara 
objektiv/extern, subjektiv/intern och meningsskapande (sense-making). Den objektiva/externa 
informationen beskriver verkligheten och den subjektiva/interna informationen representerar 
vår egen bild av verkligheten. Den meningsskapande informationen är sådan information som 
gör det möjligt för oss att röra sig mellan de två förstnämnda typerna (Dervin 1976, passim). 
Detta sätt att se på information gör att även sådant som tycks komma inifrån oss själva, 
produkter av egna tankar och funderingar, också ses som information. Fördelarna med detta 
synsätt är att det lyfter fram information som fås exempelvis genom samtal med informella 
källor till samma nivå som information som fås genom formella källor. I vår studie har vi 
funnit både Bucklands och Dervins definitioner intressanta då vi vill använda oss av ett så 
brett informationsbegrepp som möjligt i förståelsen av den studerade informationssituationen.  
 
Informationsbehov – Precis som information kan begreppet informationsbehov tolkas på flera 
olika sätt, ofta beroende på den situation i vilken det ska studeras. I vår studie är vi in-
tresserade av att fånga upp så många aspekter som möjligt av informationsbehov och vi finner 
därför Dervins kognitivt inriktade uppfattning av informationsbehov inspirerande. Hon menar 
att de behov människor har av att skapa mening i en situation utgör grunden för vad ett 
informationsbehov är (Dervin 1992, s. 170). Alla de frågor och undringar människor har, både 
i vardagssituationer och inför svårare arbetsuppgifter, räknas således som informationsbehov. 
Vi finner denna definition användbar i vår studie då vi är intresserade av att fånga upp en så 
bred och nyanserad bild som möjligt av vilken typ av information användargruppen anser vara 
relevant. Då informationssökningskontexten inte specificeras mer i denna studie än till 
sökningar rörande information om graviditet och föräldraskap ger Dervins definition av 
informationsbehov oss möjlighet att lyfta fram behov i alla de meningsskapande situationer 
som uppges av studiens informanter.  
 
Informationskälla – I denna studie använder vi oss av begreppet informationskälla för att be-
skriva varifrån en användare får information. Någon enhetlig definition av detta begrepp har 
vi inte funnit och vi väljer därför att använda oss av en vardagsförståelse vilket även de 
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magisteruppsatser och avhandlingar vi granskat inom ämnet gör. I en vardagsförståelse av be-
greppet kan informationskälla således utgöras av allt från ett dokument till en plats eller 
person. Detta är inte helt oproblematiskt då det innebär att en informationskälla i sin tur kan 
bestå av andra informationskällor som i fallet med bibliotek vilka innehåller källor såsom 
bibliotekarier, dokument, databaser, kataloger etc. För enkelhetens skull kommer vi inte att 
särskilja dessa källor genom olika begrepp utan vi nöjer oss med att vara medvetna om denna 
problematik och istället försöka synliggöra alla typer av källor när ett sådant användande 
förekommer. Vanligt i litteratur som behandlar information är att informationskällor indelas i 
formella och informella källor. Denna kategorisering härleds ofta till Lars Höglund och Olle 
Perssons typologi över informationskällor där formella källor främst avser bibliografier, tid-
skrifter, rapporter, monografier etc. De formella källorna är ofta knutna till någon institution 
medan det som kallas informella källor mer ligger på ett personligt plan och kan utgöras av 
muntlig information som samtal med vänner och kollegor, brev etc. (Höglund & Persson 
1985, s. 45f).  
 
Informationssökning – Begreppet informationssökning kan sägas vara en översättning från 
engelskans information seeking och med detta åsyftas individers aktiva och passiva sökande 
efter information för att fylla ett informationsbehov (jfr. information searching vilket mer 
syftar endast till ett aktivt sökande).  
 
Informationsbeteende – Detta begrepp omfattar alla beteenden som står i relation till informa-
tionsbehov, inte bara informationssökning utan även användning och icke-användning av in-
formation och informationskällor (Wilson 2000, s. 49). 
 
Informationsbarriär – Med informationsbarriär (kallas även för informationshinder) menas 
något som står i vägen mellan information och användare. Det finns många slags 
informationsbarriärer. Det kan röra sig om att inte hitta en informationskälla som kan 
förmedla information, att inte förstå hur en informationskälla används, att den använda källan 
fungerar otillfredsställande m.fl. 

1.6.2 Begrepp rörande kvinnor i samkönat föräldraskap 
Insemination 
När vi i studien talar om insemination, eller lesbisk insemination, åsyftas inte endast det 
medicinska ingreppet utan hela den process som kännetecknar och särskiljer insemination av 
kvinnor i samkönade relationer från kvinnor i heterosexuella relationer. I kapitel 2 Bakgrund 
redogörs för hur en sådan inseminationsprocess kan se ut. 
 
Heteronorm/heteronormativitet 
Enligt Tiina Rosenberg6 är heteronormativitet enkelt utryckt antagandet att alla människor är 
heterosexuella tills motsatsen bevisas (2002, s.100). 
 
Homofobi / Heterosexism  
Homofobi är enligt Nationalencyklopedin (NE) en ”personlig, irrationell rädsla för 
homosexualitet, homosexuella människor eller egna homosexuella impulser. Även samhällets 
rädsla för och intolerans mot homosexualitet kan kallas homofobi.” Från feministiskt håll 
finns det dock kritik av denna definition. Sheila Jeffreys, professor i statsvetenskap, menar att 
det psykologiska fokuset på en irrationell rädsla gör att homofobin individualiseras istället för 

                                                 
6 Tiina Rosenberg är professor vid Centrum för genusvetenskap, Samhällsvetenskapliga fakulteten, vid Lunds 
Universitet. 
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att kopplas samman med ett strukturellt förtryck (2003, s. 89). Det strukturella förtrycket kan 
definieras som heterosexism. Även den svenska genusvetaren Sara Edenheim vänder sig mot 
användandet av homofob/homofobi-begreppet då hon anser det vara ett politiskt redskap för 
att bevara ett heteronormativt status-quo. Hon menar att homofobbegreppet används av ett 
politiskt korrekt etablissemang när något obehagligt dyker upp och att det obehagliga då 
förklaras som fel och görs till ett individproblem utan att en debatt tas. Edenheim menar att 
begreppet homofobi ofta används för att dölja att en stor del av vårt samhälle är 
heterosexistiskt (2000). I denna studie kommer vi dock att använda oss av begreppet 
homofobi, om än sparsamt, då det är ett begrepp som är så pass vanligt och etablerat att det 
används av såväl en allmänhet (både av hbt-personer och av heterosexuella) som av de 
teoretiker vi presenterar i uppsatsens teorikapitel.  
 
Komma ut/komma ut-process Att komma ut betyder enligt NE ”öppet berätta om sin 
(avvikande) sexuella läggning”. På grund av heteronormativiteten antas alla vara 
heterosexuella såvida motsatsen inte bevisas. Detta antagande leder till att man som icke-
heterosexuell ställs inför ett val att komma ut eller ej vid varje möte med en ny person eller ett 
nytt sammanhang. Komma ut-processen kan på så sätt beskrivas som en ständig process men 
ofta syftar detta begrepp på den process hbt-personer går igenom när de kommer ut inför sig 
själva och sina närmaste. 
 
Queer 
Queer är ett ord med flera betydelser. Engelskans ”queer” betyder ”konstig” och detta ord har 
länge använts nedsättande för att beskriva människor av annan sexualitet än den 
heterosexuella. Ordet återerövrades i USA av homoorganisationen Queer Nation som 1990 
började kalla sig själva för queer. När vi bara använder ordet ”queer” i uppsatsen står det för 
något som är icke-heteronormativt. Läs mer om queerteorin i kapitlel 3 Teori.  

1.7 Uppsatsens disposition  
Med syfte att beskriva den situation vilken kvinnor i samkönat föräldraskap befinner sig i 
ägnar vi kapitel 2 åt en bakgrundsbeskrivning. I kapitlet redogör vi kort för hur lagstiftningen 
rörande samkönat föräldraskap har utvecklats över tid samt för den process som en graviditet 
ofta innebär för kvinnor som vill ha barn med en annan kvinna. Kapitel 3 utgörs av en 
redovisning av tidigare gjorda studier vilkas resultat vi ämnar bygga vidare på eller på annat 
sätt använda i vår egen studie. Efter detta följer studiens teoretiska ramverk i kapitel 4 vilket i 
sin tur består av två olika verktyg, teori om heteronormativitet samt en modell över 
informationssökning. Metodval motiveras och preciseras i kapitel 5 vilket följs av en 
redovisning av det insamlade empiriska materialet i kapitel 6. Detta material analyseras sedan 
och en redovisning av analys samt diskussion presenteras i kapitel 7. Studien knyts samman i 
kapitel 8 Slutsatser där vi svarar på de frågeställningar som presenterats i kapitel 1 Inledning. 
Avslutningsvis sammanfattas studien i kapitel 9.  

1.8 Litteratursökning  
I detta avsnitt redovisas hur vi har sökt den information vi använt oss av i studien samt för 
inläsning av litteratur. 
 
Inför utförandet av denna studie har det varit viktigt för oss författare att skapa en helhetsbild 
av vilka tidigare studier av icke-heteronormativa grupper som utförts inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen samt vilka resultat som producerats. Särskilt viktiga har de studier 
varit som beskriver informationsbehov och informationsbeteenden, vilket är kunskap som vi i 
denna studie ämnar bygga vidare på. Sökningar efter detta material har utförts i databaserna 
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LISA, Nordiskt BDI-index, Borås Högskolas bibliotekskatalog samt i Google och Google 
Schoolar. Vi fann att majoriteten av forskningen, särskilt den som fokuserar på lesbiska och 
andra kvinnor, är gjord utförd utomlands och att ingen studie utförts som behandlar 
informationsbehov och beteenden hos samkönade föräldrar. Sådana studier har dock gjorts 
inom ramen för andra ämnesdiscipliner och i sökningar efter sådan kompletterande 
information om vår användargrupps situation i samhället har vi gjort sökningar i Libris och 
dess sökverktyg för uppsatser (Uppsök). I databaserna återfinns mycket material som skrivits 
inom genusvetenskap, psykologi, sociologi och omvårdnad. Majoriteten av materialet 
tenderar dock att behandla barn till lesbiska eller homosexuella snarare än själva föräldrarna. 
Vi har även sökt efter avhandlingar genom att använda universitetens och högskolors 
sökverktyg för dess egna publikationer, tyvärr utan resultat. Vidare sökningar har gjorts i 
databaserna Kvinnsam, ELIN och sökportalen Samsök. Vi har även använt oss av informella 
sökningar genom att fråga personer verksamma inom genusvetenskap efter 
litteraturrekommendationer.  Sökningar efter internationell forskning om samkönat 
föräldraskap har vi gjort i Google, Google Scholar, ELIN, Samsök, Sage Journals, MedLine 
och Blackwell Synergy. En annan sökstrategi som varit till hjälp har varit Google Scholars 
funktion ’cited by’ med vilken vi kunnat hitta artiklar som refererar till redan funna relevanta 
artiklar. Denna funktion har även varit användbar då den lett oss till nyare material som 
refererar till redan funnet relevant äldre material. 
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2. Bakgrund  
För att få en uppfattning om hur frågan om samkönat föräldraskap, genom lagstiftning och 
praxis, har behandlats i Sverige följer nedan några nedslag i historien över de lagar som 
behandlar homosexuellt föräldraskap7 samt hbt-personers rättigheter. Denna presentation följs 
av en redogörelse för hur inseminations- och adoptionssituationen ser ut för lesbiska i Sverige 
med syfte att skapa förståelse för vår användargrupps livssituation.  

2.1 Lagar  
Homosexuella förbindelser avkriminaliserades 1944 men det var inte förrän 1979 som 
Socialstyrelsen avskaffade homosexualitet som sjukdomsbegrepp. Lagen om registrerat 
partnerskap trädde i kraft 1995 och innebär att två personer av samma kön får låta registrera 
sitt partnerskap, något som ska motsvara heterosexuellt äktenskap. Inte förrän 2003 likställdes 
ett samkönat samboskap med ett heterosexuellt samboskap. År 1999 kom lagen mot 
diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning och därmed inrättades också 
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), tolv år efter lagen 
om diskriminering av homosexuella. År 2000 utfärdades på uppdrag av regeringen en 
utredning av barn till samkönade föräldrar8. I sin helhet var utredningen inte negativ till 
samkönat föräldraskap men trots detta gick lagen om adoption för samkönade inte igenom 
förrän 2003 och lagen om insemination för lesbiska 2005. Det bör dock påpekas att inget 
samkönat par ännu fått adoptera annat än genom närståendeadoption9. Förbudet mot hets mot 
folkgrupp innefattade från och med 2003 även sexuell läggning. Lagen om förbud mot 
diskriminering utvidgades samma år till att omfatta tillhandahållande av varor, tjänster och 
bostäder. Det var inte förrän 2005 som förbud mot diskriminering i samband med sexuell 
läggning inom det sociala området (socialtjänsten, socialförsäkringssystemet, A-kassan och 
hälso- och sjukvården) infördes, det vill säga samma år som insemination tilläts för kvinnor 
som lever i lesbiska relationer under äktenskapsliknande förhållanden. (Andersson, 2007). 

2.2 Insemination 
Den 1 juni 2005 blev det enligt svensk lag tillåtet även för lesbiska par att inseminera. 
Utförande och beslutande om insemination sker genom landstingen och idag får varje 
landsting på egen hand sätta riktlinjer för hur detta ska ske (kötider, kostnad osv.). Dessa 
skillnader landstingen emellan leder till att det är svårt att få enhetliga uppgifter om hur en 
inseminationsprocess ser ut.  De uppgifter som anges i detta avsnitt är hämtade från 
Sahlgrenska universitetssjukhuset med reservation för att de kan skilja sig från andra 
universitetssjukhusens riktlinjer. För att ställa sig i kö för insemination måste ett par leva i ett 
stabilt förhållande, vilket också definieras olika av olika landsting. På Sahlgrenska anser de att 
paret ska vara samboende sedan minst två år (Bryman, I., 2007b). Den kvinna som inte ska 
bära barnet måste samtycka till inseminationen och blir därmed också juridisk förälder så 
snart barnet har fötts. Inseminering sker på något av de sex universitetssjukhusen i Sverige, 
beroende på var paret är folkbokfört. Om paret önskar inseminera på ett annat sjukhus får de 

                                                 
7 Då lagar och förordningar som berör samkönat föräldraskap endast fokuserar på homosexuella 
kärleksrelationer är det endast sådana som vi refererar till nedan vi vill dock påminna om att det finns människor 
av alla sexualiteter som skaffar barn med en person av samma kön. Informationen om lagarna har vi har vi 
hämtat från hemsidorna för Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL). RFSL är ett religiöst och 
partipolitiskt obundet förbund som verkar för homosexuella, bisexuella och transpersoners rättigheter med syfte 
att förbättra dessa gruppers helhetssituation i samhället. 
8 För utredningen se:  SOU, 2001:10 (2001). 
9 Närståendeadoption innebär adoption av sin partners barn. Ofta är dessa barn tillkomna i en tidigare relation 
eller genom en insemination i utlandet. 
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göra det på egen bekostnad. Just nu är väntetiden på Sahlgrenska två år (ibid.). Den som inte 
vill vänta så länge kan inseminera på privata kliniker anslutna till universitetssjukhusen i 
Umeå eller Malmö. På klinikerna får paren dock själva bekosta behandlingarna (ca 8000kr) 
till skillnad från sjukhusens patienttaxa (ca 300 kr). Ett annat alternativ är att inseminera 
utomlands. I dagsläget erbjuds inte insemination till par som redan har gemensamma barn 
(ibid.).10 Innan en insemination utförs måste den kvinna som ska bära barnet genomgå en 
fertilitetsundersökning samt en hälsokontroll. Därefter ska paret träffa en psykolog eller 
kurator för att prata om de känslomässiga aspekterna av att inseminera (ibid., 2007c). 
Inseminationsförsöken är begränsade och på Sahlgrenska får paret upp till sex försök (ibid., 
2007a). Vissa saker är emellertid gemensamma för alla landsting, till exempel ska barnet 
enligt lag (1984:1140) om insemination kunna ta reda på donatorns identitet vid mogen ålder. 
Detta innebär att alla donatorer som används i Sverige är kända, dock ej för paret och vice 
versa. 

2.3 Adoption och närståendeadoption 
Sedan 2003, då även samkönade par fick möjlighet att bli adoptivföräldrar, har inga 
internationella adoptioner realiserats. I de länder som adopterar bort barn och där 
homoadoption är tillåtet är det samtidigt också tillåtet för adoptionsbyråer att själva välja om 
de vill adoptera bort barnen till homosexuella eller ej. Till exempel är den enda sydafrikanska 
adoptionsbyrån som svenska Adoptions Centrum samarbetar med kristen och vägrar att ta 
emot ansökningar från homosexuella par11. På så sätt är det rent formellt inte adoptionsbyråer 
i Sverige som diskriminerar utan de i utlandet. Därför kommer vi inte att gå igenom hur en 
internationell adoption går till då den ska gå till på samma sätt som för heterosexuella förutom 
att parets öppenhet med sin sexualitet samt närvaron av både manliga och kvinnliga förebilder 
bedöms (Comving, 2007). 
 
Innan en ansökan om närståendeadoption kan göras krävs det att faderskapsutredningen är 
avslutad eller nedlagd. Om insemination har skett på klinik utomlands brukar det räcka med 
att kvittot från inseminationen visas upp varvid socialstyrelsen under ett officiellt möte 
beslutar att faderskapsutredningen kan läggas ned. Den som ska adoptera måste också vara 
registrerad partner med den biologiska föräldern. När detta har skett ber tingsrätten 
socialtjänsten (familjerätten) att utföra en hemutredning. Utredningen består av att den icke-
biologiska mamman i ett dokument ska beskriva sig själv, sin historia, sin ekonomi etc. varpå 
ett antal så kallade hembesök uträttas av familjerätten. Familjerätten lämnar sitt yttrande, 
vilket ska vara baserat på moderns dokument, samt hemutredningen till tingsrätten. 
Familjerätten ska, när de bedömer mamman, följa NIA:s Internationella adoptioner: Handbok 
för socialnämnder från 1997 med ett tillägg om de nya lagarna om homosexuellas rätt till 
prövning till adoption12. Alltså är bedömningen den samma som för internationell adoption 
bortsätt från att adoptivföräldern måste ha en relation med den biologiska föräldern (t.ex. 
syskon eller registrerad partner/gift). Tingsrätten fattar då ett beslut i adoptionsärendet, vilket 
kan ta allt ifrån två till tolv månader (Statens Nämnd för Internnationella Adoptionsfrågor, 
1997). 
 

                                                 
10 Att vilja skaffa ytterligare ett barn kan också vara en anledning till varför ett par skulle välja att inseminera 
utomlands. En tredje anledning kan vara att paret vill ha en icke-skandinavisk donator. 
11 Se Adoptions Centrums webbsida om adoption från Sydafrika (där homosexuella får adoptera barn samt där 
äktenskapslagstiftningen är könsneutral).   
12 NIA står för Statens Nämnd för Internationella Adoptionsfrågor. De har dock bytt namn och heter nu 
Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor, MIA. För dokumentet se: Statens Nämnd för Internationella 
Adoptionsfrågor (1997). Tillägget: Comving (2007). 
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Trots att flera par har beviljats närståendeadoption sedan detta blev tillåtet för lesbiska 2003, 
finns det fall där tingsrätten nekat den icke-biologiska mamman närståendeadoption. 
Tingsrättens motivering till detta är att då den biologiska mamman inseminerat utomlands 
med anonym donator har hon gått emot FN, som menar att föräldrar måste ge barn en 
möjlighet att kunna ta reda på sitt biologiska ursprung. De par som nekats adoption har då 
vänt sig till HomO, som har till uppgift att arbeta mot homofobi och diskriminering på grund 
av sexuell läggning på alla områden i det svenska samhällslivet. HomO gör i dessa fall en 
stämningsansökan mot tingsrätten men än så länge är det endast i ett av dessa som föräldrarna 
beviljats skadestånd av hovrätten. (Svéd, 2007). 
 
Idag blir en man juridisk förälder till det barn som hans hustru/sambo föder utan att några 
utredningar görs om inte någon motsäger sig detta, vilket inte är fallet när paret består av två 
kvinnor. Med anledning av dessa skillnader i behandling av homo- och heterosexuella 
föräldrar, pågår idag ett förarbete till ett nytt lagförslag rörande föräldraskap vid assisterad 
befruktning. En statlig utredning har utförts som föreslår att moderns registrerade partner 
automatiskt ska anses vara barnets förälder och att en föräldrapresumption motsvarande 
nuvarande faderskapspresumption ska införas13. Så ska även vara fallet när inseminering har 
skett utomlands eller i egen regi vilket kommer leda till att lesbiska slipper 
närståendeadoptera sina barn. 
 
I detta kapitel har fokus varit på hur lagar och rättigheter för hbt-personer har utvecklats och 
förbättrats, det bör dock även framhållas att det ligger en lång och hård kamp bakom denna 
utveckling. Kampen är långt ifrån över, fortfarande finns mycket kvar att göra innan lagarna 
är lika för alla, de tillämpas på det sätt de är tänkt att göra och institutioner anpassar sin 
service till alla14. Lagarna har inte endast varit principiellt viktiga utan även mycket 
efterlängtade i praktiken. Det finns fortfarande inte någon omfattande statistisk undersökning 
kring hur många kvinnopar som får barn genom insemination och närståendeadoption. Dock 
är gayby-boomen15 synlig bland annat på internetcommunitiet Familjeliv16 där det kan 
förekomma 30 diskussionsinlägg om dagen i forumet Queerfamiljen. I Göteborg finns idag en 
öppen grupp med regelbundna träffar för mammor i samkönat föräldraskap, där över 25 
mammor och blivande mammor brukar närvara. Att flera kändisar skaffar barn i samkönade 
relationer, såsom exempelvis Mark Levengood med Jonas Gardell och Lotta Bromé med 
Jessica Karlsson, kan ses som både en konsekvens och en katalysator för denna trend. 

                                                 
13 För utredningen se: SOU, 2007:3 (2003) 
14 Sahlgrenskas hemsida är fortfarande heteronormativ och exkluderar många gånger samkönade kvinnopar i sin 
information. Om insemination står att läsa ”Vi ser gärna att mannen följer med till behandlingen.” (Bryman, I., 
2007c) 
15 Gayby är en blandning av Gay och Baby. Gayby är alltså en bäbis som har en icke-heterosexuell familj. 
16 Ett internetcommunity är en slags virtuell gemenskap på Internet där olika ämnen diskuteras. Familjeliv är ett 
community som vänder sig till alla olika typer av familjer. Andra communities med möjlighet att diskutera icke-
heteronormativa familjer är Qruiser, Sylvia och Regnbågsfamiljer. 
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3. Teori  
I detta kapitel presenterar vi två teoretiska verktyg vars funktion är att verka med det 
empiriska materialet på ett sådant sätt att vi kan besvara studiens frågeställningar. Då syftet 
med studien är att undersöka en informationssituation med fokus på en heteronormativ 
kontext presenterar vi först ett queerteoretiskt perspektiv på heteronormen, vilket både lägger 
grunden för studiens vetenskapsteoretiska ståndpunkt, beskriver kontexten samt rustar läsaren 
med begrepp som senare kommer att användas i analyskapitlet. För att besvara delfrågorna 
om gruppens informationsbeteende krävs även ett användande av begrepp som beskriver 
detta. Sådana begrepp kommer att introduceras i teorikapitlets andra hälft vilken utgörs av en 
modell över informationssökning. 

3.1 Teorier om heteronormativitet  
I detta avsnitt beskrivs den teoretiska ram vi anser vara nödvändig för att kunna förstå och 
problematisera begreppet heteronormativitet. Begreppet heteronormativitet används inom 
flera olika teoretiska inriktningar exempelvis genusteori, homosexualitetsstudier och lesbisk 
forskning (lesbian studies) men vi kommer i denna studie främst att använda oss av teorier 
och förklarings-modeller hämtade från ett queerteoretiskt perspektiv. Genomgående för 
användandet av queerteori är studiet av ’det normala’ och de processer som verkar för 
upprätthållandet av detta. Framförallt används queerteori för studier av den normativa 
heterosexualiteten. Grundantagandet i queerteori är att heteronormen är något som är 
konstruerat, inte av naturen given, och likt alla andra konstruktioner är den därmed beroende 
av de kulturella, sociala och institutionella sammanhang i vilken den verkar (Ambjörnsson 
2006, s. 51) 17. Vi anser det queerteoretiska studiet av heteronormen vara intressant då det 
försöker förklara hur heteronormen skapas, upprätthålls och fungerar. Att använda detta 
teoretiska perspektiv i vår studie innebär att vi kommer att se vilka relationer samkönat 
föräldraskap har till heteronormen samt hur informationsbeteenden kan undersökas som 
präglade av dessa relationer. Vi kommer i detta kapitel främst att ge uppmärksamhet åt 
queerteoretikern och filosofen Judith Butler som är ett av de största och viktigaste namnen 
inom queerteorin. Även genusvetaren Tiina Rosenberg, som varit med och introducerat 
queerteorin i Sverige, har genom sina tolkningar av Butler samt författandet av 
Queerfeministisk agenda varit viktig för vår förståelse av detta perspektiv.   
 
Heteronormativitetsbegreppet åsyftar tanken att samhällets lagar, institutioner, strukturer, 
relationer och handlingar upprätthåller och uppmuntrar heterosexualitet som det naturliga och 
åtråvärda sättet att leva (Ambjörnsson 2006, s. 52). Det är alltså inte heterosexuella hand-
lingar som kritiseras utan det normsystem som präglar samhällets olika delar. Teorier om 
heteronormativitet har sitt ursprung i en kritisk teoritradition där bl.a. granskandet av hur makt 
och identitet upprätthålls genom språk, diskurser och representationer, relationer, ageranden 
och processer ingår (Butler 1999, s. 159). Som grund i Butlers förklaring av hur 
heterosexualiteten upprätthålls som det normala har hon utvecklat en förklaringsmodell kallad 
den heterosexuella matrisen18. Den innebär: 

 

                                                 
17 Fanny Ambjörnsson är forskare vid Centrum för Genusstudier på Stockholms Universitet. 
18 Resonemanget bakom den heterosexuella matrisen vilar i sin tur på genusvetaren Monique Wittigs begrepp 
’det heterosexuella kontraktet’ (som presenteras i boken  The straight mind and other essay från 1992) samt 
poeten och aktivisten Adrienne Richs begrepp ’obligatorisk heterosexualitet’ som presenteras i boken 
Obligatorisk heterosexualitet och lesbisk existens från 1986. 
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…en hegemonisk diskursiv/epistemisk modell av genustydlighet som förutsätter att be-
gripliga kroppar måste utgå från ett stabilt kön (det maskulina uttrycket manlighet, det 
feminina kvinnlighet) som definieras genom motsatser och är hierarkiskt definierat  
genom den obligatoriska heterosexualiteten. (Rosenberg 2002, s. 71).  

 
Butler har gjort sig känd för sitt invecklade och komplicerade språk och vi kommer därför 
nedan att försöka bena ut vad denna begreppsförklaring innebär. Det är viktigt att förstå att 
Butler menar att hela samhället, alla människor oavsett sexualitet och kön, ryms i den hetero-
sexuella matrisen. Grundidén är att heterosexualiteten upprätthålls och existerar genom att 
hela tiden särskilja sig från andra sexualiteter. Det är således av yttersta vikt att andra sexua-
liteter också existerar och att de genomgående definieras som avvikande och annorlunda 
jämfört med den normala heterosexualiteten. Butler visar med hjälp av matrisen hur 
kategorier såsom lesbisk, bög och bisexuell fungerar som konstruktioner för att visa på det 
normala tillståndet heterosexualitet. Matrisen blir därmed viktig i definitionen av vad som 
anses vara socialt godkänt respektive icke-godkänt (Rosenberg 2002, s. 71). För att någon ska 
vara normal, godkänd (heterosexuell), krävs det att denna person tillhör ett av två från 
varandra särskiljda kön, man eller kvinna. Matrisen sätter upp den ram inom vilken dessa kön 
är organiserade, den beskriver det normsystem som talar om för oss hur vi ska agera i 
förhållande till vilket kön vi har (Butler 1990, s. 151). Könen är binärt konstruerade dvs. de är 
varandras motpoler och har således olika egenskaper. Butler menar att kön inte är något vi 
föds till och inte heller något vi blir utan något som vi ständigt gör genom att utföra de 
handlingar som är sammankopplade med könen19. Ett av Butlers mer kända begrepp är 
performativitet som beskriver processen av att göra kön. Denna process är något som är stän-
digt pågående, även om den ofta är omedveten, och för att bli ansedd som normal gör 
människor antingen ett manligt kön genom att utföra maskulina handlingar eller ett kvinnligt 
kön genom att utföra feminina handlingar. Vilka dessa handlingar är styrs av den 
samhällskontext i vilken de utförs, handlingarna påverkas således av tid och rum. 
Könsstereotyperna är därmed föränderliga. I matrisen är de två könen binära och för att bli 
begripliga måste de även begära varandra genom obligatorisk heterosexualitet (Butler 1999, s. 
178f). Ett av de många sätten att göra sig till kvinna är således att begära män, att begära en 
familj tillsammans med en man. Det är alltså inte heterosexualitet i sig som verkar 
påtvingande utan snarare föreställningen om att heterosexualitet eller heterosexuella 
handlingar krävs  för att anses normal.  
 
Inom queerteorin anses att för att kunna förstå det som anses vara icke-normativt måste först 
normen undersökas och beskrivas. Det har därför skrivits mycket om hur heteronormen 
fungerar och upprätthålls med utgångspunkt i den heterosexuella matrisen och vi tänker nedan 
gå närmare in på detta. 
 
Rosenberg påpekar att det råder en hierarkisk struktur mellan normen och det som betecknas 
som annorlunda, att heteronormativitet utgör ett maktsystem (Rosenberg 2002, s. 101). Med 
detta menas att de som befinner sig inom normen ständigt privilegieras och uppmuntras 
medan de som befinner sig utanför normen utsätts för bestraffningar av olika slag. Exempel 
på detta är hur homosexualitet länge klassats som en sjukdom, att det ansetts vara en kriminell 
handling, hur homosexuella inte ses som lämpliga föräldrar i lagstiftningen med mera. Ett 
annat privilegium är att heterosexuella handlingar inte reflekteras över och inte heller blir 
ifrågasatta, varken av de som utför dem eller av andra. Detta är något som feminister, 
queeraktivister och postkoloniala teoretiker försöker synliggöra genom att påpeka att ingen 

                                                 
19 I Gender Trouble refererar Butler till den franska filosofen Simone de Beauvoir som menade att kvinna är 
något man blir, inte något man föds till i Det andra könet (1999, s. 12). 
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har en mer privilegierad position än den som har makt att uttrycka sig som att bara vara en 
människa’. Att kunna se sig själv som bara en människa (till skillnad från att behöva definiera 
sig som avvikande genom identiteter som homosexuell, bisexuell eller transperson) är ett 
uttryck för den privilegierade heterosexuella positionens misslyckande med att erkänna sin 
rädsla över att mista denna godtyckliga position (Butler 2004, s. 112). Denna rädsla är inte 
grundlös, eftersom människor av annan sexualitet utsätts för bestraffningar såsom 
osynliggörande, diskriminering, trakasserier och andra hatbrott som en konsekvens av att inte 
tillhöra normen (Rosenberg 2002, s. 101). När dessa bestraffningar baserar sig på sexuella 
preferenser kallas det för homofobi. Homofobi är sålunda inte endast ett uttryck för en 
könsmaktordning utan är även en viktig strategi i upprätthållandet av genus- och 
sexualitetsnormer generellt (Butler 1999, s. 177f). 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att i skapandet av heterosexualiteten som norm framträder två 
olika förhållningssätt till icke-heterosexuella praktiker: att osynliggöra dem eller att se dem 
som avvikande. Tina Rosenberg benämner detta som heteronormativitetens två bärande 
principer, att inkludera eller att exkludera (2002, s. 100ff). Med exkludering syftar Rosenberg 
till den uppdelning som görs mellan heterosexualitet och andra sexualiteter. Denna 
uppdelning innebär, som tidigare nämnts, även en hierarkisk ordning som privilegierar den 
ena på bekostnad av de andra. Detta hierarkiska system har en viktig funktion i 
upprätthållandet av vad som är normalt och vad som är avvikande. Konsekvensen blir att 
normen ses som självklar och avvikarna som problematiska - ett vi och dom tänkande. Med 
inkludering menar Rosenberg att det icke-heterosexuella inkluderas i normen då normen 
lägger beslag på avvikelserna genom att inte ge dem plats eller utrymme. Inkluderingen 
innebär således en form av osynliggörande. När det icke-heterosexuella osynliggörs ger det ett 
sken av att heterosexualitet representerar samhällets medelvärde, trots att detta inte behöver 
vara fallet. Fanny Ambjörnsson tolkar detta som en princip som går ut på ”ni får vara med om 
ni inte syns eller hörs eller driver er egen agenda” (2006, s. 70). Den privilegierade gruppens 
värderingar och erfarenheter framställs som de normala, neutrala och som att de passar alla. 
Rosenberg skriver att ”de påstått neutrala (läs: heteronormativa) normerna ofta skapar självhat 
och en internaliserad nedvärdering av den egna gruppen” (2002, s. 103). Detta är en konse-
kvens av att de egna erfarenheterna inte framställs som normala eller eftersträvansvärda utan 
som avvikande och besvärliga. Ett sådant införlivande av omvärldens syn på den egna 
sexualiteten som annorlunda och konstig brukar kallas för internaliserad homofobi. Butler 
menar att den internaliserade homofobin kan riktas både mot den egna personen såväl som 
mot andra och att känslan av skam är en del av den homosexuella identiteten (enligt Dahl 
2005, s. 22). Skammen kommer från känslan av att vara avvikande och därmed att riskera att 
utsättas för homofobiska bestraffningar såsom utanförskap, misshandel, osynliggörande, att 
inte bli tagen på allvar m.m. Även homofobin är kontextuellt skapad och ter sig därför olika 
beroende på tid och rum.  
 
De båda principerna, inkludering och exkludering, är nödvändiga för upprätthållandet av hete-
ronormativiteten och utryck för dem kan spåras överallt i samhället, exempelvis i lagtexter 
och samhällsinstitutioners riktlinjer men även i språk, traditioner och vardagliga göromål. 
Statsvetaren Iris Marion Young20 påpekar att detta är ett förtryck och att det inte endast 
existerar under brutala regimer, utan även i samhällen som kallar sig demokratiska (2000, s. 
53). Förtrycket kallas då för strukturellt förtryck, eller institutionaliserat förtryck, och det är 

                                                 
20 Iris Marion Young var, fram till sin död 2006, professor i statsvetenskap på University of Chicago och hade 
samarbeten med bland annat The Gender Studies Center vid samma universitet. Hennes forskning berörde 
samtida politiska teorier, bland annat feministisk teori.  
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ofta internaliserat av allmänheten vilket innebär att även de människor som är utsatta för 
förtrycket kan ge uttryck för det (internaliserad homofobi).  
 
De begrepp som presenterats i detta avsnitt (heteronormativitet, internaliserad homofobi, in-
kludering, exkludering, strukturellt förtryck) kommer att användas som verktyg för analys av 
studiens resultat och återkommer således i kapitlet för analys och diskussion. 

3.2 Modell över informationssökning  
Studier av människors informationssökning och informationsbeteenden är vanliga inom 
biblioteks- och informationsvetenskap och har utförts i flera olika kontexter, på en mängd 
olika grupper i syfte att kunna beskriva, förstå och jämföra olika informationsbeteenden. För 
att beskriva och analysera ett informationsbeteende används vanligen teorier och/eller 
modeller över informationssökning. Inom biblioteks- och informationsvetenskap finns ett 
flertal sådana och viktigt blir då att veta vilken typ av forskningsproblem  forskaren står inför. 
I föreliggande studie har vi valt att studera en grupp som definieras av att stå utanför en norm 
i samhället och deras informationsbehov rörande graviditet och föräldraskap som skapade i 
denna kontext. Vi har därför valt en modell där analysutrymme ges till den kontext i vilken ett 
informationsbeteende sker samtidigt som den fungerar som ett verktyg för att studera en 
specifik behovssituation likt den ett föräldraskap innebär. Modellen är skapad av Pamela 
McKenzie21 och tillhör den så kallade ELIS-traditionen (Everyday Life Information Seeking).  
Som namnet antyder används ELIS-modeller för att analysera och beskriva infor-
mationssökning i en vardagskontext. Det som särskiljer ELIS-modeller från andra modeller 
över informationssökning är att de inte enbart fokuserar på att beskriva en aktiv medveten 
informationssökning, utan att de även ger utrymme för undersökandet av andra aspekter, likt 
slumpmässigt påkommen information och browsing (McKenzie 2003, s. 19). Många modeller 
som beskriver informationssökning väljer att fokusera på systematiska sökningar likt de som 
utförs av forskare, studenter eller de som sker inom en yrkesverksamhet. ELIS-modeller 
behandlar snarare informationssökning i vardagssituationer. Förutom att beskriva 
informationssökning i vardagen låter McKenzie sin modell fokusera på individers handlingar 
och val i en informationssökning, till skillnad från ett kognitivt fokus på deras känslor (ibid., 
s. 20). Kognitiva modeller används annars ofta flitigt för att beskriva 
informationssökningsprocesser22 men McKenzie hänvisar till hur forskare menar att kognitiva 
modellers fokus på psykologiska aspekter medför att de misslyckas med att illustrera hur 
information söks och skapas i individernas sociokulturella kontext (ibid..). Som alternativ 
föreslår hon en socialkonstruktivistisk utgångspunkt i analysen av individers 
informationssökning där fokus istället ligger på de handlingar individen utför i interaktion 
med sitt sociala sammanhang. McKenzie menar att detta ger en mer holistisk bild av ett 
sökbeteende (ibid., s. 23). Istället för att endast studera informationssökning vill McKenzie 
med sin modell ge möjlighet att beskriva individers mer komplexa informationsbeteenden. 
Skillnaden mellan dessa båda begrepp (informationssökning och informationsbeteende) utgör 
en del av en diskussion om begreppsbetydelse inom biblioteks- och informationsvetenskap, en 
central diskussion då den ligger till grund för ifrågasättandet av befintliga begrepp och 
modeller och en tillkomst av eventuella nya sådana23.  
 

                                                 
21 Pamela McKenzie är professor i LIS.  
22 Se exempelvis Carol Kuhlthaus mycket kända kognitiva modell över informationssökning i en lärandekontext 
som finns beskriven i boken Seeking meaning: A process approach to library and information services från 
2004. 
23 Denna studies relation till några av dessa begrepp redovisas i avsnitt 1.6 Begrepp. 
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McKenzie skapade sin modell i arbetet med doktorsavhandlingen Negotiating authoritative 
knowledge: Information practices across a life transition från 2001, i vilken 
informationsbeteendet hos kvinnor gravida med tvillingar undersöks. Syftet med modellen är 
att beskriva hur ett informationsbeteende i en föräldrakontext kan undersökas. Modellen 
illustreras i artikeln A model of information practices in accounts of everyday-life information 
seeking (2003) och nedan följer en kopia på denna illustration av hennes två-dimensionerade 
modell över informationssökning24: 
 
NIVÅÞ                     FASÜ Kontakt  Interagerande 
Aktivt sökande Personen söker aktivt kontakt 

med en identifierad källa i en 
specifik informationsmiljö. 

Personen frågar en i förväg 
planerad fråga/or.  

Aktivt skannande Personen identifierar en trolig 
informationskälla och 
browsar sedan efter infor-
mation. 

Personen identifierar en 
möjlighet till att ställa en 
fråga, t ex att lyssna till 
andras konversationer. 

Obestämd övervakning Personen får information på 
slumpmässiga sätt på ovän-
tade platser. 

Personen råkar höra eller se 
information på en oväntad 
plats, t ex genom småprat 
med en bekant.  

Genom ombud Personen identifieras som 
informationsbehövande av 
någon annan och hänvisas till 
en källa. 

Personen får information 
levererad av någon annan.  

Figur 1: McKenzies två-dimensionella modell över informationssökning (2003, s. 26). 
 
Modellen är uppdelad i fyra nivåer (modes) och två faser (phases). Nivåerna beskriver 
individers informationssökning och faserna beskriver en informationsprocess. I 
kombinationen av nivå och fas redogörs sedan för individens informationsbeteenden 
(information practices).  McKenzie påpekar att ett informationsbeteende kan beskriva sökning 
av information men det kan också vara motstrategier vid barriärer. Noterbart är att en 
informationssökning kan vara både aktiv och passiv. Oftast kan en persons 
informationsprocess beskrivas som en rörelse från höger till vänster i modellens två faser, från 
Kontakt till Interagerande. Övriga rörelsemönster i modellen kan dock variera mycket och är 
beroende av den kontext i vilken information söks. För att kunna förklara ett rörelsemönster 
eller ett informationsbeteende krävs alltså en förståelse av kontexten (McKenzie 2003, s. 37). 
Ett exempel på hur kontexten kan inverka ger McKenzie när hon förklarar att tvillingmammor 
möjligtvis har lättare att få information genom ombud då kvinnorna genom sina stora magar 
lätt kan identifieras som just tvillingmammor av personer som besitter information om deras 
situation. För att vi ska få ytterligare förståelse för hur modellen fungerar kommer vi nedan att 
ge exempel på hur en kombination av dessa nivåer och faser kan te sig för denna studies 
informanter25.  
 
Kontakt (Connecting): I denna fas återfinns beskrivningar av beteenden för att identifiera, 
eller bli identifierad av, informationskällor eller informationsförmedlare.  
 

                                                 
24 De svenska termerna för modellens faser och nivåer är översättningar gjorda av författarna. Orginaltermerna 
anges inom parantes i den påföljande beskrivningen av modellen. 
25 Dessa exempel är egenkonstruerade av oss författare med McKenzies egen exemplifiering som mall 
(McKenzie 2003, s. 26-28). 
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Interagerande (Interacting): I nästa fas beskrivs beteenden i själva mötet med källan, när 
identifiering och kontakt väl blivit etablerad. 
 
Aktivt sökande (Active seeking): Ett aktivt sökande utgör den mest fokuserade informations-
sökningen. Informationssökaren vill ha svar på en specifik fråga eller letar efter ett sedan 
tidigare känt dokument, eller källa, genom systematisk sökning. Det aktiva sökandet sker i 
miljöer som informationssökaren sedan tidigare vet innehåller information. Kontakt med en 
källa sker för att få svar på detta specifika behov och kan exempelvis utgöras av kontakt med 
sjukvårdspersonal, besök i bokhandel och bibliotek eller kontakt med en annan person som 
hon vet kan ge svar på den specifika frågan. Det kan också vara ett aktivt sökande efter källor 
hon vet att hon kommer behöva i framtiden t ex föräldragrupper för samtal om barnets 
utveckling. I interagerandet ställs förberedda frågor som exempelvis finns uppskrivna på en 
minneslapp. 
 
Aktiv skanning (Active scanning): Denna sökning är inte lika fokuserad som det ovan be-
skrivna aktiva sökandet. Informationssökaren letar efter allmän  information (information som 
inte är djupgående och specificerad) på platser hon anser vara potentiella informationskällor. 
Sökbeteendet kan exempelvis utgöras av browsing på ett bibliotek eller i en bokaffär bland 
böcker hon tror kan vara av intresse. Ett exempel på sökbeteende i kontaktfasen kan vara att 
hon bläddrar i olika föräldraböcker på ett bibliotek. Interagerande med en källa kan vara att 
informationssökaren besöker en mammagrupp där hon hör ett intressant samtal vilket hon blir 
delaktig i eller bara lyssnar till.  
 
Obestämd övervakning (Non-directed monitoring): Denna nivå beskriver sådana tillfällen 
där informationssökaren stöter på information av en slump på oväntade platser. I vår studie 
skulle detta kunna innebära att kontakt med en informationskälla sker i en miljö som inte för-
knippas med information rörande samkönat föräldraskap. Ett exempel på informationsbete-
ende i kontaktfasen kan vara att informationssökaren av en händelse ser något av intresse i en 
dagstidning (ej hbt-media, detta skulle innebära aktiv skanning). Interagering med en källa 
kan exemplifieras av att sökaren möter en annan kvinna med erfarenhet av samkönat föräldra-
skap och börjar samtala med henne. Ytterligare ett interagerande beteende av mer passiv ka-
raktär är om informationssökaren skulle råka höra ett intressant samtal på en oväntad plats. 
 
Genom ombud (By proxy): På denna nivå sker kontakt med relevant information på initiativ 
av ett ombud. Ombudet engagerar sig i aktiv sökning, skanning eller obestämd övervakning 
och förmedlar sedan information till informationssökaren. Detta kan bero på att ombudet 
sedan tidigare känner till sökarens behov eller att ombudet på grund av andra omständigheter 
identifierar behovet och dess karaktär. Dessa förmedlingssituationer kan se mycket varierande 
ut enligt McKenzie och är inte särskilt välbeskrivna i andra modeller över 
informationssökning. Exempel på detta relativt passiva sökbeteende i kontaktfasen kan vara 
att informationssökaren får ett tips av en bekant på en bra hemsida som innehåller relevant 
information. Ett sökbeteende i interageringsfasen kan vara att sökaren får den specifika 
information hon sökt efter det att ombudet letat fram den.  
 
Vid analys av det empiriska materialet kommer de ovan introducerade begreppen (aktiv 
sökning, aktiv skanning, obestämd övervakning osv.) att användas för att kunna beskriva de 
studerade kvinnornas informationsbeteenden. 
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3.3 Användande av teoriverktyg 
Vi finner McKenzies modell användbar då den visar på olika dimensioner av hur en individ 
kan använda en källa samt att modellen öppnar upp för ett brett spektrum av 
informationsbeteenden där inte endast aktiv sökning är i fokus. Likt McKenzie påpekar är 
dock en förståelse för den kontext i vilken informationssökningar och ett 
informationsbeteende sker nödvändig för att kunna förklara anledningarna till informanternas 
olika användning, eller icke-användning, av källor (McKenzie 2003, s. 57). Således kräver 
modellen ett större sammanhang. Denna funktion tror vi ovan nämnda teorier om 
heteronormativitet kan ha då de beskriver en samhällskontext i vilken informationssökning 
om graviditet och föräldraskap sker. McKenzie-modellens socialkonstruktivistiska 
utgångspunkt av hur informationsbeteende formas stämmer väl överens med den 
queerteoretiska synen på hur individers beteende är en konstruktion av de rådande normerna i 
samhället. Slutligen har vi funnit det fördelaktigt att informationssökningsmodellens upp-
komst härstammar ur en kvalitativ undersökning av en användargrupp lik vår egen vilket vi 
tror ger oss bra chanser att kunna fånga upp informanternas relation till informationsstrategier 
karaktäristiska för småbarnsföräldrar. Att McKenzies studie inte fokuserade på informa-
tionskontexten som heteronormativ utesluter inte att vi med hjälp av föregående avsnitt kan 
anlägga detta teoretiska perspektiv på vår studie.  
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4. Tidigare studier  
I detta kapitel kommer vi att presentera en forskningsöversikt över tidigare gjorda studier 
vilka belyser denna studies frågeställningar och ger en inblick i hur närliggande forskning ser 
ut. Kapitlet är indelat i tre delar: Studier med hbt-tema inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, Studier av kvinnor i samkönat föräldraskap och slutligen Studier av 
familjebegreppets konstruktion och dess konsekvenser. Den första delens funktion är att visa 
vilken kunskap som finns om hbt-användare inom det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga forskningsfältet. Den andra delens funktion är att lyfta fram studier 
som berör livssituationen för kvinnor i samkönat föräldraskap. För att ytterligare belysa och 
problematisera denna livssituation har vi valt att inkludera studier av familjebegreppets 
konstruktion i kapitlets tredje del då dessa ger en bild av den samhällskontext i vilken vi 
befinner oss. 

4.1 Studier med hbt-tema inom biblioteks- och informations-
vetenskap  
I ämnet biblioteks- och informationsvetenskap har det utförts ett flertal studier, både 
kvantitativa och kvalitativa, av bibliotekens hbt-användare (och icke-användare). Nedan 
kommer vi att redovisa delar av denna forskningstradition i syfte att presentera den kunskap 
som vår studie förhåller sig till och bygger vidare på inom det egna ämnesområdet. 
Kunskapen redovisas tematiskt efter den typ av forskningsproblem som studierna är 
formulerade kring. Vissa studier förekommer under flera teman vilket beror på att de har brett 
formulerade forskningsproblem. De fyra teman vi kunnat se inom ämnet är: Studier om 
informationsbehov och informationsbeteende, Studier om bibliotekens bestånd och 
dokuments tillgänglighet, Studier om bibliotekariers relation till hbt-gruppen och Studier om 
tillgänglighet genom katalogisering och indexering. För att visa på bredden av de 
forskningsproblem som formulerats har vi valt att inkludera internationella studier då vi inom 
främst amerikansk och kanadensisk forskning kan se en tydlig tradition av denna typ av 
problem26. Där svenska studier finns väljer vi att framhålla dessa även då de är gjorda på 
grundutbildningsnivå.  

4.1.1 Studier om informationsbehov och informationsbeteende 
Studier gjorda om hbt-personers informationsbehov väljer ofta att fokusera på ungdomars 
situation i sökandet efter den egna identiteten och undersöker därför ofta informationsbehov i 
förhållande till deras komma ut-process. De kvinnor vår studie undersöker har ofta (i de fall 
de identifierar sig som homo- eller bisexuella) redan genomgått denna process och vi försöker 
därför att inte begränsa oss till studier om ungdomar och komma ut-processen. En del av 
materialet har ett par år på nacken men då undersökningar av homo- och bisexuella kvinnors 
informationsbehov är få och dessa studiers resultat ständigt refereras till i sammanhanget 
väljer vi ändå att inkludera dem i forskningsöversikten.  
 

                                                 
26 Den amerikanska forskningen är intressant då den kommit längre än den svenska i undersökandet av 
biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsproblem i förhållande till hbt-grupper men den 
samhällskontext i vilken den är utförd går inte alltid att jämföra med den svenska kontexten.  Homofobin och 
sexualkonservatismen är mycket större i USA än den är i Sverige och vissa amerikanska bibliotek tar t o m bort 
hbt-relaterat material efter protester från upprörda medborgare. 
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En undersökning som ofta blir refererad till i dessa sammanhang är Janet A. E. Creelman och 
Roma Harris27 Coming out: the information needs of lesbians från 1990. Detta är en större 
kvalitativ studie där 50 lesbiska kvinnor intervjuades om vilka informationsbehov de hade när 
de kom ut som lesbiska. Syftet med studien var att förbättra kunskaperna om dessa behov så 
att biblioteken skulle kunna bygga upp relevanta bestånd för lesbiska kvinnor. Samtliga av de 
medverkande kvinnorna var öppet lesbiska och förutom att bli intervjuade ombads 
informanterna även att skriva ner de frågor de haft under komma ut-processen. Resultatet 
analyserades med hjälp av informationsvetaren Brenda Dervins sense-makingmodell vars 
syfte är att förklara hur information används för att skapa mening av en situation. Det 
framkommer i resultatet att biblioteket används som informationskälla av samtliga 
informanter men främst av anledningen att det är en så pass etablerad informationskälla att det 
användes redan innan de kommit ut. Dessvärre visade det sig att det fanns ett stort missnöje 
med den information som biblioteket tillhandahöll om homosexuella då den upplevdes som 
negativ, manscentrerad och irrelevant. Helst ville informanterna komma i kontakt med andra 
lesbiska men de uppgav att även skriftliga källor fungerade stärkande för den egna identiteten. 
Den bästa informationskällan ansågs vara andra lesbiska men Creelman och Harris poängterar 
att informanterna inte uppgav att de använder sig av vänner och bekanta då de ofta inte hade 
kommit ut för dessa (1990, s.40). Även om denna studie främst fokuserar på behov i 
anslutning till att komma ut anser vi den vara relevant då det visar hur central komma ut- 
processen är i skapandet av informationsbehov. Vi kan förmoda att informanterna i 
föreliggande uppsats upplever det som att komma ut i de nya situationer som en graviditet 
leder till och att identitetsbekräftande informationsbehov även finns hos dem.  
 
En annan studie som fokuserar på just lesbiskas informationsbehov är Alisa Whitts28 
kvantitativa undersökning The information needs of lesbians från 1993. Whitt undersöker 
lesbiskas informationsbehov i en kvantitativ enkätstudie med 141 svarande och resultatet 
analyseras även här med hjälp av Dervins sense-makingmodell. Det framkommer att 
kvinnorna har ett stort behov av att ta del av andra lesbiskas livssituationer, både i fakta och i 
fiktion. Detta behov är som störst när de upptäcker och accepterar sin lesbiska identitet och 
biblioteket anges som en viktig informationskälla under denna period (Whitt 1993, s. 275). De 
svarande är dock inte nöjda med biblioteket och tycker att utbudet är dåligt och att de inte kan 
ha den anonymitet de önskar där (ibid s. 283). Anonymiteten är önskvärd då de tidigare blivit 
dåligt bemötta av bibliotekarien när de lånat lesbisk litteratur. De svarande önskade att det 
fanns automatisk utlåning så de slapp konfronteras med en bibliotekarie (ibid.). Gruppen 
uppger att de anser det vara mycket viktigt att bibliotekspersonal har kunskap om lesbiskas 
informationsbehov för att kunna förbättra utbud och sökningar (ibid, s. 285) samt att 
indexeringen bör förbättras från att vara heteronormativ (ibid., s. 282). Övriga önskemål var 
ett ökat inköp av lesbiskt material (sådant som inte är problemfokuserat), att 
bibliotekspersonal vid inköp konsulterar lesbiska feminister, att det ska finnas homosexuella 
bibliotekarier som är öppna med sin livsstil samt att alla bibliotekarier blir medvetna om den 
lesbofobi29 som existerar i samhället. Trots att detta är en kvantitativ enkätstudie, och att den 
därmed skiljer sig från den studie vi utför, anser vi den vara relevant då den visar hur lesbiska 
kan uppleva att de helst vill vara anonyma på biblioteket. Det är även intressant att se vilka 

                                                 
27 Janet Creelman har en masterexamen i Library and Information Science (LIS) och R. M Harris är associate 
professor i LIS vid University of Western Ontrario i Canada.  
28 Alisa J. Whitt har en Bachelor of Arts (BA). i LIS och arbetar på ett universitetsbibliotek som bibliotekarie. 
29 Lesbofobi är homofobi riktat specifikt mot lesbiska. I andra språk som engelska och tyska använder man detta 
ord för att synliggöra det dubbla förtryck som just lesbiska utsätts för. Det dubbla förtrycket består i att man dels 
osynliggörs som homosexuell men att lesbiska dessutom ofta osynliggörs i den homosexuella gruppen. Ordet 
homosexuell används många gånger som synonym för homosexuell man (Rosenberg 2006, s. 10). 
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förändringar de önskade sig av biblioteket och hur dessa kan komma att stämma överens med 
våra resultat. 
 
Mark Norman30 ämnade i sin studie Out on loan: a survey of the use and information needs of 
users of the lesbian, gay and bisexual collection of Brighton and Hove libraries från 1999 
undersöka homo- och bisexuellas informationsbehov ur ett helhetsperspektiv. I denna kvanti-
tativa enkätstudie undersökte han behov som inte bara relaterar till att komma ut utan även 
hur de söker, varför bibliotek används, effekten av en separat hbt-avdelning samt hur 
biblioteksservicen uppfattas. En intressant faktor i denna studie är att de båda bibliotek vars 
användare han studerar har separata hbt-avdelningar. 44 enkäter av 150 utskickade blev 
besvarade och i resultatet framkommer det att biblioteket används frekvent och att de 
dessutom är nöjd med biblioteksservicen. 90 % av de svarande tycker att det är bra med en 
egen avdelning (Norman 1999, s. 192). Det som angavs vara det bästa med en separat 
avdelning är att det var lättare att finna relevant material. Av studien framgår att nöjesläsning 
av skönlitteratur som speglar den egna identiteten är mycket viktigt. Många uppgav även att 
de använde beståndet för att lära sig mer om homohistoria och politik (ibid., s. 193). Fler än 
hälften av informanterna svarade att de använde biblioteket av ekonomiska skäl (ibid.). Även 
denna studie är en enkätstudie vilket gör att dess resultat är svåra att jämföra med de resultat 
vi kommer att få. Vi finner ändå att Normans studie bidrar med ett intressant inlägg då den 
lyfter frågan om huruvida biblioteket ska ha en separat avdelning för hbt-relaterat material 
eller ej. Att så många av de svarande ställde sig positiva till den separata avdelningen kanske 
inte är så underligt då Normans studie utgår från personer som just vänder sig till dessa 
bibliotek. Vi vill ändå uppmärksamma dessa resultat då de kan vara av intresse för hur våra 
informanter resonerar i frågan. 
 
I den svenska forskningen är det främst magisteruppsatsen Finnes: flata. Sökes: information. : 
Om lesbiska, informationsbehov och ämnesbestämning av skönlitteratur (2003) av Kristin 
Ericson och Ulrika Hvidén som behandlar lesbiskas informationsbehov. Syftet med denna 
kvalitativa studie är att ta reda på om lesbiska upplever att de har ett specifikt 
informationsbehov, hur de söker information och hur ämnesindexering kan underlätta 
sökningar för denna grupp. Författarna intervjuar tio lesbiska kvinnor med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer och som analysverktyg använder de sig av queerteori och 
Wilsons informationssökningsmodell från 198131. Författarna drar slutsatsen att lesbiska 
främst har behov av information som är relaterad till identitetsskapande, igenkänning och 
samhörighet och att detta är särskilt viktigt i komma ut-processen (Ericson & Hvidén 2003, s. 
77). Exempel på sådan information kan vara andra lesbiskas berättelser (verkliga eller fiktiva) 
av att komma ut samt hur de kan träffa andra lesbiska. Vidare tycker sig författarna märka att 
detta behov är starkare när kvinnorna är i början av sin komma ut-process, då allt om lesbiska 
är intressant, men att behovet mattas av när de blivit tryggare i sin identitet (ibid., s. 41). 
Informanterna i studien uppger att det vanligaste sättet att få information är genom läsning 
eller genom samtal med andra homo- eller bisexuella. De mest använda källorna, förutom 
andra homosexuella, är folkbibliotek och hbt-organisationer. Om biblioteket säger kvinnorna 
att det är viktigt med anonymitet, särskilt i början när de är osäkra på sin identitet och inte 
vågar fråga bibliotekarien om hjälp (ibid., s. 42). Informanterna berättar att det kändes 
pinsamt och obehagligt att fråga bibliotekarien innan de kommit ut men att de inte längre 
upplever några sådana problem, varken på bibliotek eller i bokaffärer. Informanterna är 
samtliga av åsikten att utbudet på bibliotek är knapert vilket resulterar i att de försöker hitta 
                                                 
30 Mark Normans artikel är baserad på hans examensarbete i BA (Hons) i Information and Library Studies.  
31 Tom Wilson har utvecklat flera modeller för studiet av informationsbehov. Modellen från 1981 är hans första 
och har fått kritik för att den endast tar hänsyn till aktiv informationssökning. 
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information på andra ställen (ibid.).  Denna studie påminner i mångt och mycket om t 
föreliggande studie då den också utgår från ett queerteoretiskt perspektiv och en modell över 
informationssökning i sin analys. Dock anser vi att de slutsatser den presenterar är något 
ytliga då dess analysdel saknar det djup vi skulle önska. Detta kan bero på att den 
queerteoretiska ansatsen endast sträcker sig till en knapp sida i teorikapitlet vilket vi tror har 
begränsat studiens analytiska djup. Undersökningens relevans för föreliggande studie är dock 
att den liksom tidigare nämnda studier visar att icke-heterosexuella kvinnor inte nöjer sig med 
att läsa om heterosexuella erfarenheter utan det finns ett stort behov av egna spegelbilder. Ett 
behov som biblioteken har svårt att möta. 
 
Intressant i sammanhanget är även Paulette Rothbauers32 avhandling People arent afraid any 
more but its hard to find books: reading practices that form the personal and social identities 
of self-identified lesbian and queer women från 2004. Avhandlingen berör betydelsen av 
läsning för unga kvinnor som definierar sig om lesbiska eller queer. Rothbauer använder sig 
av en kvalitativ metod med en tolkande ansats på de 17 intervjuer hon genomfört. Hon 
framhåller att hon är inspirerad av feministisk teori i analysen av materialet och att den 
läsning hon vill undersöka sker i vardagen (Rothbauer 2004, s. 54). I studien undersöker hon 
kvinnors frivilliga läsning, vad de vill läsa, hur de finner böcker och vilken roll bibliotek har 
för gruppen (ibid., s. 60f). Rothbauer drar slutsatsen att läsning kan bidra till att förändra 
läsarens liv genom att skapa sammanhang och stärka den egna identiteten. Kvinnorna i 
studien säger att det är viktigt för dem att läsa om hur det är att vara icke-heterosexuell och att 
genom litteratur få positiva och stärkande berättelser som hjälper dem att orientera sig i livet 
(ibid., s. 63). Ofta vill de läsa om människor som har liknande upplevelser som de själva, 
exempelvis att komma underfund med att de inte vill leva ett heterosexuellt liv. Läsning kan 
även ha en social funktion, till exempel bidra till att läsaren tar del av och blir del av ett 
lesbiskt sammanhang. En viktig del av läsningen visade sig även vara den roll författarna har 
genom att vara positiva representanter för de möjligheter icke-heterosexuella kvinnor har. 
Själva boken som sak symboliserar även en identitet och kan vara en viktig signal till andra 
icke-heterosexuella kvinnor (ibid., s. 67). Kvinnorna använder sig alla av biblioteket i 
vardagen men säger sig vara missnöjda med hbt-utbudet och de använder sig istället till stor 
del av bokhandlar, speciellt kvinno- eller homobokhandlar. De berättar att även när de inte 
köper några böcker är besöken i dessa bokhandlar viktiga för att träffa andra kvinnor, eller 
bara för att skaffa sig en överblick över vad för information som finns (ibid., s. 70).  

4.1.2 Studier om bibliotekens bestånd och böckers tillgänglighet  
I James Sweetland33 and Peter Christensens34 prisbelönade35 studie, Gay, Lesbian and Bisex-
ual Titles: Their Treatment in the Review Media and Their Selection by Libraries (1995), 
undersöks bibliotekens inköp och bestånd av böcker med hbt-innehåll (hbt-böcker). I studien 
undersöks inköpen genom att undersöka hur böcker recenseras i en välkänd tidskrift 
(Publishers Weekly) och huruvida de sedan köps in av biblioteken. Resultatet visar att de hbt-
böcker som recenseras sällan köps in, trots goda recensioner,  medan ’andra’ recenserade 
böcker är populära inköp till bestånden (Sweetland & Christensen 1995, s. 32). Resultatet 
visar också att få hbt-böcker blir inköpta till biblioteken oavsett var de har blivit recenserade 
eller om de fått bra eller dåliga recensioner (ibid., s. 39). Thomas Kilpatrick36 utförde en 

                                                 
32 Paulette Rothbauer är professor på Faculty of Information Studies på University of Toronto. 
33 James Sweetland är associate professor på the School of Library and Information science på University of 
Wisconsin i USA. 
34 Peter Christensen är universitetslektor på University of Wisconsin i USA. 
35 Studien belönades med Literati Clubs pris för "Outstanding Paper" 1997. 
36 Thomas Kilpatrick arbetar som bibliotekarie. 
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liknande studie 1996, A critical look at the availability of gay and lesbian periodical 
literature in libraries and standard indexing services. Syftet med studien var att granska 
beståndet av hbt-tidskrifter på bibliotek i USA och hur detta bestånd görs tillgängligt genom 
indexering. Resultatet visar att de tidskrifter som vanligen köps in är sådana vars material är 
av relevans för den akademiska världen medan tidskrifter som vänder sig till en hbt-allmänhet 
förekommer mer sällan. Även indexeringen av dessa tidskrifter är bristfällig vilket gör att 
Kilpatrick drar slutsatsen att hbt-personer får vända sig annorstädes för att återfinna detta 
material. Särskilt bristfälligt är inköpen av sådana tidskrifter som vänder sig till etniska 
minoriteter. Dessa båda studier säger oss att det kan vara så att biblioteken är dåliga på att 
köpa in hbt-relaterat material trots att det finns tillgängligt och att det kan vara så att material 
av vetenskaplig karaktär är sådant som premieras vid inköp. 
 
Flera studier visar således att trots att många bibliotekarier försöker skapa ett bibliotek där 
alla minoriteter är representerade är det fortfarande några minoriteter som förblir relativt 
osynliga. Frågan om minoriteters representation på biblioteken är något som bibliotekarien 
Sanford Berman undersökt. Han har myntat termen inside censorship (IC) som han 
presenterar i artikeln ”Inside” Censorship från 2001. IC sker enligt Berman när bibliotekarier, 
medvetet eller omedvetet, inte köper in material eller sorterar bort det på felaktiga grunder 
(2001, s. 48). Han menar att IC är mycket effektivare än en explicit censur eftersom det är 
osynligt och diskret och därmed svårare att sätta fingret på. Inte desto mindre resulterar det i 
att en hel kategori material kan fattas på ett bibliotek. Inadekvat och felaktig indexering, som 
leder till att materialet blir svårfunnet trots att det finns tillgängligt, är en annan konsekvens. 
Enligt Berman är detta ett stort hinder för inkluderandet av biblioteksbesökare som inte tillhör 
de privilegierade samhällsgrupperna (ibid., s 49). Berman menar vidare att det är få böcker 
som är förbjudna i USA, men att många blir ignorerade, åsidosatta, och utkonkurrerade på den 
’fria’ marknaden till följd av bland annat IC. Trots att artikeln inte nämner hbt-personer eller 
ICs påverkan på hbt-användare är den relevant då det går att applicera dessa idéer på det 
material som kan vara av intresse för denna studies informanter.  

4.1.3 Studier om bibliotekariers relation till hbt-grupper 
Att studera hur bibliotekarier förhåller sig till hbt-grupper och vilken kunskap de har om dessa 
anser vi vara av intresse för att förstå informationssituationen för kvinnor i samkönat föräld-
raskap. Inte heller om detta ämne finns det någon svensk forskning varför vi väljer att 
presentera delar av den internationellt utförda forskningen då vi vill visa hur 
bibliotekarieyrket som profession förhåller sig till kunskap om hbt-grupper. 
 
Ellen Greenblatt37 undersöker i artikeln Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Library Users: 
Overcoming the Myths (2003) olika myter som florerar bland bibliotekarier angående hbt-
användare. Några av dessa menar hon är tron om att hbt-användarna är få eller att hbt-böcker 
inte läses (Greenblatt 2003, s. 22). Att bibliotekarier har dessa uppfattningar beror enligt 
henne på att hbt-personer kan vara diskreta eller till och med hemlighetsfulla med sina 
informationsbehov, att de läser böcker utan att låna hem dem etc. Detta gör de för att de inte 
vill komma ut för bibliotekarien eller för andra biblioteksbesökare (ibid., s. 22). Hon menar 
också att en faktor som påverkar utbudet av hbt-böcker är inside censorship, termen som 
Berman myntade. Greenblatt menar att IC ligger bakom bibliotekariers medvetna eller 
omedvetna censur av hbt-relaterade böcker. Hon skriver att vissa bibliotekarier ser inköp av 
homoböcker som propaganda för denna så kallade livsstil samt att icke-heterosexuella 
användares informationsbehov bör underordnas andra gruppers (ibid., s. 22). 
 
                                                 
37 Ellen Greenblatt är Associate Professor i LIS. 
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Att icke-heterosexuella människors behov inte ges samma utrymme som heterosexuellas har 
uppmärksammats av många forskare både i USA och i Canada.  James Carmichael och 
professor Marilyn Shontz, båda forskare inom LIS i USA, har utfört en omfattande 
enkätundersökning där 456 nyutexaminerade studenter inom biblioteks- och 
informationsvetenskap medverkade. Studien resulterade i artikeln The Last Socialy 
Acceptable Prejudice: Gay and Lesbian Issues, Social Responsibilities, and Coverage of these 
Topics i M.L.I.S./M.L.S. Programs från 1996. Studiens syfte var att undersöka studenternas 
inställning till hbt-användare på biblioteken och i de resultat som presenteras i artikeln 
framgår att 12,9 % av studenterna ogillade att icke-heterosexuella ideologier eller böcker 
finns på bibliotek, samtidigt som 64,9 % tycker att all beståndsutveckling även ska ha hbt-
användare i åtanke (Carmichael & Shontz 1996, s. 38f). Trots att de flesta svarande uppgav att 
utbildningen hade introducerat dem för konceptet socialt ansvar (social responsibility) var det 
nästan hälften som uppgav att hbt-frågor aldrig kommit upp i studierna (ibid., s. 44). Dock 
verkar det inte bekymra många då de flesta ansåg att hbt-frågor inte har något med deras 
arbetsliv att göra utan att det är något som tillhör privatlivet (ibid., s. 50). Carmichael och 
Shontz drar slutsatsen att LIS utbildningarna måste ha ett större hbt-fokus i fler delkurser, att 
utbildningarna ska granska dessa frågor kontinuerligt samt att det bör forskas mer om 
bibliotekariers demografiska och ideologiska identitet (ibid., s. 52f). 
 
James Cooke’s38 artikel från 2005, Gay & Lesbian Librarians and the “Need” for GLBT 
Library Organizations: Ethical Questions, Professional Challenges, and Personal Dilemmas 
In and “Out” of the Workplace, syftar till att besvara de kommentarer han och andra 
homosexuella bibliotekarier får av kollegor när de försöker synliggöra homosexuella och 
andra sexuella minoriteter på biblioteken. Exempel på några sådana kommentarer är: Vad 
spelar det för roll om någon är homosexuell, de behöver väl inte visa det hela tiden? Eller: 
Vad bråkar ni om, det är väl inte så jobbigt att vara homosexuell nu för tiden. Organisationer 
som Gay, Lesbian, Bisexual and Transgendered Round Tables39 existens ifrågasätts ständigt 
och han menar att homosexuell bibliotekspersonal dagligen utsätts för homofobi, både på 
jobbet och utanför (Cooke 2005, s. 41). Cooke refererar till studier som indikerar att 
homofobin är starkare i USA än i Europa. Han menar att homosexualitet i USA anses vara 
något som ska hållas privat, att det hör hemma i sovrummet och inte till exempel på 
biblioteket (ibid., s. 35). Vidare menar Cooke att biblioteket är en arbetsplats som, likt andra 
platser i samhället, kan förknippas med rädsla och nervositet av hbt-personer. Känslor av 
skam, självförakt och självdestruktivitet är en del av det heterosexuella förtrycket som håller 
hbt-personer på plats menar Cooke (ibid.). 
 
Flera studier har undersökt bibliotekens hbt-kompetens genom att fråga användarna hur de 
upplever biblioteken och den service de får där. Ann Curry40 har gått tillväga på ett något 
annorlunda vis i den för detta sammanhang klassiska studien If I Ask, Will They Answer?: 
Evaluating Public Library Reference Service to Gay/Lesbian Youth från 2005. Studiens mate-
rial har samlats in av en ung kvinna som på 20 olika bibliotek frågade bibliotekarier efter hbt-
material. De upplevda reaktionerna och andra observationer skrevs ner enligt en mall konstru-
erad av Curry som sedan sammanställde materialet. Endast tio bibliotekariers hbt-kompetens 
godkändes av Curry (2005, s. 70). Anledningar till att så många bibliotekarier inte godkändes 

                                                 
38 James Cooke är bibliotekarie i USA. 
39 En grupp som är en del av American Librarian Accosiation. De har funnits sedan 1970 då de hette the Task 
Force on Gay Liberation. Varje år delar de ut bokpriser samt håller föreläsningar och på andra sätt synliggör hbt-
personers situation inom yrkeslivet. 
40 Ann Curry är associate professor vid School of Library, Archival, and Information Studies på University of 
British Colombia, USA. 
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var att de inte agerade professionellt utan höjde på ögonbrynen åt referensfrågor, att de inte 
var diskreta eller att de helt enkelt inte genomförde ett referenssamtal (ibid.). Trots att det inte 
var någon annan som behövde hjälp, ville de flesta bibliotekarier avsluta samtalet med den 
unga kvinnan så snabbt som möjligt (ibid., s. 70). De bibliotekarier som uppgavs ge bäst 
bemötande var mycket vänliga och visade användaren hur hon skulle söka, erbjöd att e-maila 
henne fler tips, önskade henne lycka till m.m. (ibid., s. 71f). Sammanfattningsvis menar Curry 
att bibliotekarier inte har tillräcklig hbt-kompetens, att de saknar intresse och vilja att hjälpa 
hbt-användare, samt att de saknar kunskap om bibliotekens hbt-material. Hon uppmanar till 
att det ska finnas mer fokus på hbt-användare på bibliotekarieutbildningarna, att 
bibliotekspersonal ska få utbildning i hur de ska bemöta hbt-användare samt en generell ökad 
medvetenhet om vikten av information för hbt-ungdomar (ibid., s. 73). 
 
De attityder som framkommer i ovan nämnda studier och artiklar visar att bibliotekariernas 
utbildning och personliga åsikter om hbt-frågor är viktiga faktorer i skapandet av en hbt-
vänlig biblioteksmiljö. Tyvärr visar de också att förhållandena på biblioteken i USA kan vara 
präglade av bibliotekariernas personliga åsikter istället för av de riktlinjer som finns för verk-
samheten. Trots att det inte är denna typ av undersökning vi ämnar utföra så anser vi att det 
finns relevans i dessa resultat då de pekar på hur bibliotekarieprofessionen kan utsätta 
föreliggande studies användargrupp för heterosexism och homofobi.  

4.1.4 Studier om tillgänglighet genom katalogisering och indexering 
Att studera hur beståndet av hbt-material görs tillgängligt genom katalogisering, klassificering 
och indexering utgör den vanligaste hbt-relaterade forskningsfrågan inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Bara här på BHS i Borås finns fyra magisteruppsatser som berör detta 
ämne: Att hitta Ett hem vid världens ände: Om sexualitet och könsidentitet vid 
ämnesindexering av skönlitteratur av James Söderman (2006), Homosexualitet i tre 
klassifikationssystem under tre decennier: ett quuerteoretiskt SAB, UDK och DDC av Johanna 
Johansson och Maria Johansson (2005), Den manliga heterosexuella normen: En analys av 
SAB-systemet utifrån ett feministiskt och queerteoretiskt perspektiv av Karin Petterson (2001) 
och Finnes: flata. Sökes: information. : Om lesbiska, informationsbehov och 
ämnesbestämning av skönlitteratur av Kristin Ericson och Ulrika Hvidén (2003). Samtliga 
uppsatser tillhör en tradition av kritisk klassifikationsteori vilken försöker synliggöra hur de 
klassifikationssystem som används inte alls är de objektiva kunskapsorganisatoriska verktyg 
de utger sig för att vara utan att de snarare är produkter av rådande värderingar och normer i 
samhället41. Gemensamt för dessa är att de uttrycker en kritik av klassifikationssystem, främst 
SAB-systemet, samt hur ämnesord används, och icke-används, vid indexering av material. 
Kritiken i uppsatserna är baserad på feministisk teori och queerteori. Författarna 
uppmärksammar hur svårt det kan vara att återfinna material med ett hbt-relaterat 
intresseområde, då det ofta inte indexeras med ämnesord som indikerar detta. Anledningarna 
till avsaknaden av, eller brister i, ämnesindexering kan vara flera. I Södermans uppsats 
framgår det att det finns flera ord i ämnesordlistorna som beskriver sexuell identitet men att 
det främst är ordet homosexualitet som används i praktiken (2006, s. 25), om något ord 
används alls. Detta kan bl. a. bero på indexerarnas okunskap om gruppen (ibid., s. 29f) och att 
det för barn- och ungdomsböcker endast existerar detta ord för alla typer av icke-

                                                 
41 I svensk forskning kan man läsa mer om den kritiska klassifikationsteorin i Joacim Hanssons avhandling 
Klassifikation, bibliotek och samhälle: En kritisk hermeneutisk studie av klassifikationssystem för svenska 
bibliotek vars syfte är att analysera och karaktärisera hur ett samhälles dominerande politiska och ideologiska 
diskurs speglas i ett klassifikationssystem (Hansson 1999, s. 14). Internationellt är Hope A. Olsons bok The 
Power to Name (2002) viktig i sammanhanget i vilken hon genom flera exempel visar på hur böcker med 
feministiskt och lesbiskt tema i stort sett kan försvinna i de heteronormativt präglade katalogerna. 
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heterosexuellt innehåll (ibid., s. 37). Söderman menar att konsekvenser av detta är att 
dikotomin mellan heterosexualitet (ett ord som naturligtvis inga böcker innehållande 
heterosexuella kärleksrelationer indexeras med) och homosexualitet förstärks, att andra 
sexualiteter utestängs och att relevant information blir svårfunnen. En annan aspekt på den 
ofta problematiska återfinningen av hbt-material menar Söderman är att 
klassifikationssystemen inte ger vissa grupper ett eget utrymme (ibid., 35). Istället sprids 
material om dessa grupper ut över stora delar av systemet och därigenom också på 
bibliotekshyllorna. Syftet med Ericson och Hvidéns studie är bland annat att undersöka hur 
ämnesbestämning kan underlätta lesbiskas informationssökning. Efter att ha undersökt de 
möjligheter som finns för återfinning, både genom klassifikationssystem och genom 
indexeringssystem, konstaterar de att det är genom indexering som de bästa möjligheterna 
finns för förbättrad återfinning av lesbiskt material (Ericson & Hvidén 2003, s. 73). De 
efterlyser sedan bättre och mer utvecklade ämnesord för lesbiska teman. Det bör dock 
påpekas att skriften Att indexera skönlitteratur (2004) (vilken syftar till att utveckla och 
samordna indexeringen i Sverige), som Söderman ägnar mycket uppmärksamhet, inte fanns 
vid den tidpunkt Ericson och Hvidén skrev sin uppsats, vilket bidrar till att deras resultat inte 
är helt aktuella. Johansson och Johansson lägger i sin uppsats fokus på att granska olika 
klassifikationssystem och deras möjligheter att klassificera homosexualitet. De visar på 
ämnets vandring genom SAB-systemet från 70-talet, då det låg under medicinens 
Sexualhygien, till dess nuvarande placering under Sexologi och Könsrollsfrågor. Uppsatsen 
visar på ett intressant sätt hur SAB-systemet är påverkat av heteronormen och hur denna 
konstant förstärks genom att aldrig definieras eller synas annat än i index över sexolo-
giavdelningen (Johansson & Johansson 2005, s. 63). Samtliga av de nämnda studierna har 
verkat relevanta för oss att ta del av då de har gett oss en större insikt i hur den kunskap som 
föreliggande studies informanter eventuellt är intresserade av är organiserad. 

4.2 Studier om kvinnor i samkönat föräldraskap 
Då det saknas studier gjorda om kvinnor i samkönat föräldraskap inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, än mer om deras informationsbehov, har vi i denna del av uppsatsen 
fått vända blicken mot andra ämnesområden för att skapa en uppfattning om gruppens 
situation i samhället. Nedan presenterar vi tre studier, varav två är utförda inom omvårdnad 
och en inom sociologi. Endast en av få svenska undersökningar om kvinnor i samkönat 
föräldraskap har vi funnit relevant för denna studies forskningsfråga. Ofta fokuserar de studier 
vi funnit på barn och deras ’speciella situation’ i egenskap av att vara barn till homosexuella, 
istället för på föräldrarna. Vi hade dock önskat att vi helt hade kunnat begränsa oss till 
svenska studier då vi tror att svenska samhällsförhållanden är avgörande för hur lesbiska och 
bisexuella kvinnor upplever sin livssituation och för hur informationsbehov skapas. De båda 
amerikanska studierna har dock både ämnesrelevans samt teoretiska utgångspunkter som kan 
sägas överensstämma med vår studie.  
 
- Lesbisk och förälder: ett föräldraskap som begränsas, möjliggörs och omöjliggörs inom den 
heterosexuella normen 
Monica Johansson vill i denna c-uppsats42 i genusvetenskap från 2004 fokusera på lesbiska 
kvinnors upplevelser av och kunskap om föräldraskap i förhållande till den heterosexuella 
normen. Vi upplever uppsatsen vara relevant då dess ämnesinnehåll och upplägg liknar det för 
vår egen studie. Johansson har också använt sig av djupintervjuer som insamlingsmetod och 
                                                 
42 Vi är medvetna om att en c-uppsats inte räknas som forskning men då meningen med detta kapitel är att belysa 
våra egna frågeställningar, samt att presentera den kunskap som finns om användargruppen, ser vi oss manade 
att inkludera även c-uppsatser. Detta under förutsättning att det inte finns annat material att tillgå för att beskriva 
den vetenskapliga diskursen. 
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ett problematiserande av heteronormativitet och heterosexism som teoretiska verktyg. 
Johansson visar i en litteraturgenomgång hur begreppet familj idag fortfarande har det 
heterosexuella föräldraparet som grund och att homosexuella familjer, till och med i 
diskussioner kring den postmoderna familjen, behandlas som en egen avvikande kategori 
(Johansson 2004, s. 9ff). Alternativet till denna nästan exotiserande behandling är ett totalt 
osynliggörande där homo- och bisexualitet helt utesluts. De böcker som tas upp för 
granskning i studien är de böcker som vi själva ansåg oss hänvisade till när vi sökte efter 
svensk information om lesbisk familjebildning43. Detta leder oss att tro att det kan uppstå 
problem för lesbiska föräldrar som har ett informationsbehov bestående av att finna litteratur 
som speglar och behandlar de egna familjeförhållandena. Ytterligare ett problem som beskrivs 
i litteraturgenomgången är att lesbiska ofta anses vara olämpliga som föräldrar. Johansson 
visar att mycket forskning har bedrivits med oro för barnens psykologiska utveckling, deras 
kön/genusutveckling, som konsekvens av att växa upp med samkönade föräldrar och att detta 
kan sammankopplas med att lesbiska kvinnor inte anses ha samma rätt till familjeliv med barn 
som heterosexuella har (ibid., s. 16). I Johanssons egna intervjuresultat framkommer att flera 
av kvinnorna upplever att gränsen för vad samhället tolererar av homosexualitet går vid 
föräldraskap, att ett sådant endast anses vara för heterosexuella (ibid., s. 39). I resultatet visas 
även hur detta utanförskap ofta leder till en dubbel osynlighet, både som lesbisk men även 
som förälder. Kvinnorna menar dock att det inom det individuella föräldraskapet inte finns 
några skillnader mellan dem och heterosexuella föräldrar, att skillnaderna snarare ligger i hur 
de blir bemött av omvärlden. Dessa resultat knyter an till vår forskningsfråga genom att de ger 
en bild av de upplevelser som lesbiska mammor kan ha i relation till föräldraskap i Sverige 
idag. Resultaten får även anses vara värdefulla då intervjustudier av lesbiska mammors 
upplevelser i Sverige är ytterst ovanliga. 
 
- Lesbian Experiences and Needs During Childbirth: Guidance for Health Care Providers 
A. J. MacManus, L. P. Hunter och H. Renn44 har i denna litteraturstudie från 2005 ämnat 
undersöka erfarenheterna hos lesbiska kvinnor som skaffar barn. Syftet med studien är att 
kunna ge råd till sjukvårdspersonal om vilka behov lesbiska kvinnor har. Den litteratur som 
har studerats är litteratur producerad inom omvårdnad (nursing) mellan 1980 och 2004 som 
behandlar lesbiska kvinnors behov rörande en graviditet. Sammanlagt har författarna granskat 
15 artiklar. Studien visar att det som är viktigt för dessa kvinnor är: 1. Att bestämma huruvida 
de ska komma ut för sjukvårdspersonalen och att hitta personal som inte är homofob, 2. Att ta 
reda på genom vilka sätt de kan skaffa barn och hur de ska gå tillväga, 3. Att få försäkran om 
önskad nivå av den icke-gravida mammans medverkan, 4. Att få kunskap om juridiska frågor 
om befruktning och om båda föräldrarnas juridiska trygghet (McManus, Hunter & Renn 2005, 
s. 13). Vi finner dessa resultat intressanta då studien menar att beslutet att skaffa barn för les-
biska innebär helt andra processer och val än de flesta heterosexuella går igenom i en hetero-
normativ värld (ibid., s. 14). En intressant faktor som tas upp är att den förälder som inte är 
gravid ofta upplever sig utestängd, osynlig inför sjukvårdspersonal och i samhället samt att 
hon upplever att hon inte ges samma mängd information som den gravida mamman (ibid., s. 
17). I studien framkommer att viktiga informationskällor är vänner, släktingar, 
föräldragrupper och hbt-organisationer. Mindre vanligt är att de vänder sig direkt till 

                                                 
43 Exempelvis Margareta Bäck-Wiklund och Birgitta Stens Det moderna föräldraskapet – En studie av familj 
och kön i förändring (1997), Margareta Hydéns Samtal om den nya familjen (2002) och även Nätverksfamiljen 
av Margareta Bäck-Wiklund och Thomas Johansson (2003). 
44 Alison J. MacManus är certifierad sjuksköterska med en Bachelor of Science i omvårdnad och undervisar i på 
ett sjukhus i USA; Lauren P. Hunter är filosofie doktor och certifierad sjuksköterska/barnmorska och professor 
vid San Diego State University, CA; Hope Renn är certifierad sjuksköterska/barnmorska och jobbar som 
barnmorska. 
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sjukvårdspersonal (ibid., s. 19). Denna artikel är relevant då den granskar ett större antal 
artiklar som i sin tur har studerat lesbiska föräldrars situation. Syftet med studien är att 
kartlägga behov hos lesbiska för att förbättra sjukvården men för oss har det intressanta varit 
att försöka utläsa informationsbehov ur studiens resultat. Trots politiska och kulturella 
skillnader USA och Sverige emellan tror vi att de behov som nämnts ovan i olika grad även är 
gällande för lesbiska kvinnor i Sverige.  
 
- It wasn’t let’s get pregnant and go do it: Decision Making in Lesbian Couples Planning 
Motherhood via Donor Insemination 
J. M. Chabot och B. D Ames45 undersöker i denna kvalitativa studie från 2004 vilka beslut 
lesbiska kvinnor känner är viktiga att fatta inför en graviditet. Frågeställningarna i under-
sökningen var: Hur ser processen att identifiera sig som förälder ut för lesbiska par? Vilka 
frågor är viktiga att fundera över i beslutfattningsprocessen inför ett föräldraskap? Vilka 
institutionella, samhälleliga och personliga stöd samt barriärer fanns som påverkade 
beslutsfattandet? Vi finner denna studie intressant då den utgår från feministisk teori och 
använder en kvalitativ metod vid insamlandet av det empiriska materialet. Sammanlagt har 
författarna gjort tio djupintervjuer samt utfört observationer vid stödgruppsmöten för lesbiska 
mammor. Författarna påpekar att det inte går att göra några generaliseringar av resultaten då 
informanternas antal är litet vilket vi är benägna att hålla med om, men undersökningen är 
fortfarande intressant då den berör informationsbehov i relation till insemination46. De 
mönster som framkommer är att den process som lesbiska genomgår då de skaffar barn är 
fylld av utmaningar och att det därför krävs stor planering av kvinnorna i förberedande syfte. 
Resultatet över vilka beslut som övervägs sammanfattas i sju övergripande frågor vilka även 
ligger till grund för en modell som ska beskriva lesbiskas väg till föräldraskap (Chabot & 
Ames 2004, s. 351). Dessa frågor är: Vill vi bli föräldrar? Var får vi tag i information och 
stöd? Genom vilket sätt kommer vi att bli föräldrar? Vem kommer att vara den biologiska 
modern? Hur bestämmer vi oss för en donator? Hur införlivar vi inkluderande ord i språket?47 
Hur förhåller vi oss och förhandlar kring föräldraskap i ett heteronormativt samhälle? Som 
svar på frågan om informationskällor uppger samtliga att den främsta källan till information är 
stödgrupper för lesbiska föräldrar alternativt andra lesbiska kvinnor som genomgått en 
graviditet (ibid., s 352). Övriga informationskällor uppges vara Internet, böcker, 
sjukvårdspersonal och nyhetsbrev.   

4.3 Studier av familjebegreppets konstruktion och dess kon-
sekvenser 
Flera studier inom genusvetenskap och sociologi undersöker vad som ligger i begreppet familj 
och hur familjen både genom lagstiftning och genom samhällets normer präglas av 
heteronormativitet. Detta är något som förändras i takt med ändrad lagstiftning och då lagen 
om insemination för lesbiska fortfarande är relativt ny finns det inte mycket skrivet om dess 
konsekvenser för synen på familj ännu. Vi vill i denna del av uppsatsen presentera några 
studier om familjebegreppets konstruktion som illustrerar hur det kan påverka vår 
användargrupps familjebildning. 
 

                                                 
45 Jennifer. M. Chabot är filosofie doktor i Family and Child Ecology vid Ohio University och Barbara D. Ames 
är professor vid Department of Family and Child Ecology vid Michigan State University. 
46 Här fungerar Brenda Dervins definition av informationsbehov väl överens med de behov som uttrycker i 
studien, nämligen behov för att kunna fatta beslut. 
47 Med ett inkluderande ord menas ord som beskriver och fungerar i kontexten av ett samkönat föräldraskap, 
exempelvis ”medmamma”. 
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- Önskat och oönskat föräldraskap. Kön och sexualitet i svensk lagstiftningshistoria om inse-
mination  
Petra Nordqvist granskar i denna artikel i Lambda Nordica48 (baserad på hennes uppsats som 
lades fram vid Juridiska institutionen i Lund 2006) de utredningar som föregått lagstiftningen 
om insemination för lesbiska samt den lagstiftning som handlar om rättigheter för lesbiska 
och bögar. Av intresse i studien är hur den juridiska hållningen rörande lesbiskas tillgång till 
insemination berör föreställningar i samhället om vad som är en familj och föräldraskap. 
Nordqvist menar i artikeln att den heterosexuella matrisen ”som binder samman kön, genus 
och begär reproduceras av lagen och inom lagen” (2006, s. 33). Hon menar att trots att 
lesbiska tillåts bli föräldrar idag så är faderskapet otroligt viktigt i svensk lagstiftning och att 
det finns en politisk vilja till obligatorisk manlig närvaro i varje familj. Detta menar 
författaren ”belyser faderskapet som social konstruktion och hur det tillskrivs vissa värden” 
(ibid., s.34). I det förslag från 200449, som ligger till grund för inseminationslagen, ser 
Nordqvist hur föräldraskap präglas av heteronormen och konstrueras som tvåsamt och 
biologiskt genom att den lagstiftning som finns skiljer på heterosexuella och homosexuella. 
En heterosexuell man i ett tvåsamt föräldraskap betraktas automatiskt som juridisk förälder 
till sitt barn vid insemination medan så inte är fallet för en lesbisk kvinna. Betydelsen av att 
kunna fastställa biologiskt föräldraskap juridiskt blir genast mycket viktigare i en lesbisk 
relation än i heterosexuella relationer. Författaren drar slutsatsen att det som anses vara 
normalt och önskvärt genom uppmuntran av lagstiftningen är heterosexuell kärlek och 
föräldraskap (ibid., s. 42). Denna studies resultat anser vi kunna bidra till förståelse för en 
svenska samhällskontext i vilken informationsbehov skapas. 
 
- Lesbian parenting in Sweden and Ireland: the interaction between gender, sexuality and 
parenting 
Róisín Ryan-Flood50undersöker i denna artikel i Lambda Nordica (2003) hur kulturella och 
institutionella skillnader utgör förutsättningar för både föräldrar och barn i lesbiska familjer 
bosatta i Sverige och Irland. Genom en intervjustudie har Ryan-Flood undersökt hur lesbiska 
kvinnor funderar kring föräldraskap och på faderskapets betydelse. Resultatet visade att i 
Sverige var kvinnorna mer benägna att tycka det vara viktigt att spermadonatorn senare skulle 
vara delaktig i barnens liv. Kvinnorna i Sverige uppger även att de ville förändra 
kärnfamiljsidealet genom att låta otraditionella fäder, de homosexuella männen, vara med i en 
familjebildning. Ryan-Flood diskuterar kring hur dessa val verkar vara produkter av rådande 
institutionella kontexter i respektive land. Då artikeln skrevs var det ännu inte tillåtet för 
lesbiska att vare sig inseminera eller adoptera barn i Sverige, i kombination med en rådande 
samhällsdiskurs om det biologiska faderskapets stora betydelse. Ryan-Flood påpekar denna 
skillnad mellan Irland och Sverige och visar att föräldraskap i Sverige till större grad är 
påverkat av heteronormativa föreställningar där en fader är en förutsättning (2003, s. 19). Hon 
menar att dessa förhållanden har stor påverkan för hur de lesbiska kvinnorna väljer att skapa 
sina familjer. Dessa resultat är intressanta då de pekar på att tankar om familj är kontextuellt 
skapade, inte universella. Vi kan då också anta att informationsbehov rörande syn på familj 
och skapandet av en sådan även de är knutna till det samhälle i vilket vi lever. Sedan denna 
artikel skrevs har det hänt mycket i form av lagändringar om lesbiskas rätt att skaffa barn. Det 
har med största sannolikhet påverkat synen på hur en familj ska se ut och vad som är viktiga 
frågor för lesbiska i förhållande till detta vilket kan komma att återspeglas i vår studie. 
                                                 
48 Lambda Nordica är en tidskrift grundad 1989 som presenterar forskning och teori rörande manlig och kvinnlig 
homosexualitet inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga områdena. 
49 Föräldraskap vid assisterad befruktning för homosexuella. 
50 Róisín Ryan-Flood50 är doktor i sociologi och bedriver forskning inom om genusvetenskap . 
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- De (o)begripliga familjerna 
I denna c-uppsats från 2002 i genusvetenskap vill Anna-Karin Persson genom textanalys 
granska SOU 2001:10 Barn i homosexuella familjer för att se vilka samtida föreställningar om 
homosexualitet, heterosexualitet och familj som återspeglas i utredningen. Som teoretiska 
verktyg har Persson använt sig av bland annat queerteori och Judith Butlers heterosexuella 
matris. Studien visar att SOU 2001:10 skapar skillnader mellan olika typer av familjer genom 
att med utgångspunkt i psykologiska forskningsrapporter söka efter och belägga skillnader 
mellan människor av olika sexualitet (Persson 2002, s. 30). Genomgående i SOU 2001:10 kan 
vi genom Perssons tolkningar läsa hur utredarna antar att det finns skillnader mellan hetero- 
och homosexuella föräldrar. Vidare pekar Persson på hur fokus i utredningen ligger på 
barnens könsutveckling i homosexuella familjer och om de i större utsträckning än andra barn 
(läs: barn till heterosexuella) kommer att få ”problem” med sin könsidentitet. Det framgår i 
uppsatsen att utredningen föreslår att homosexuella sökande till adoption ska kunna visa att de 
kan erbjuda barnet såväl manliga som kvinnliga förebilder. Persson tolkar detta som ett 
antagande om att ett barn behöver en förebild av vardera kön och att detta antyder att endast 
en man kan utgöra en ”manlig” förebild och en kvinna en ”kvinnlig” (ibid., s.23). Ett sådant 
antagande förutsätter att ett manligt könsrollsbeteende automatiskt knyts till den biologiska 
könsidentiteten. Vad för typ av kvinnlighet eller manlighet som ska fungera som förebild för 
ett barn specificeras inte utan det antas komma ”naturligt” med det biologiska könet på en 
människa. Det framgår även tydligt i utredningen att en familj ska bestå av två föräldrar och 
Persson påpekar att flera homosexuella familjer bryter denna föreställning då ett homosexuellt 
par är beroende av ”yttre” inblandning.  Persson menar att heteronormativiteten inte tillåter 
detta utan att samhället genom lagar endast erkänner familjer som anpassar sig till tvåsamhet 
(ibid., s. 26). Eftersom dessa föreställningar inte är unika för SOU 2001:10 utan en del av vårt 
samhälle i stort är resultaten även intressanta för vår studie.  
 
Ovan nämnda undersökningar av vad som konstruerar begreppet familj, vilka förebilder som 
är önskvärda osv. kan tänkas leda till olika typer av informationsbehov knutna till 
familjeidentitet. Här får dock inte förglömmasatt en del värderingar kan ha ändrats i och med 
den nya lagen om insemination för lesbiska och det ska bli intressant att se vad för slags 
information de kvinnor vi intervjuar upplever vara av relevans. 
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5. Metod  
I detta kapitel redogör vi för de olika metodologiska funderingar och val vi gjort i 
insamlingsprocessen av det empiriska materialet. Först följer ett avsnitt med motivering av 
metod följt av en redogörelse för hur urvalet av informanter skett. Därefter beskrivs hur 
intervjuguiden konstruerats samt vilka etiska aspekter som tagits hänsyn till i genomförandet 
av studien. Metodologiska implikationer redovisas kort före det avslutande avsnittet om hur 
det empiriska materialet bearbetats och analyserats. 

5.1 Val av metod för insamling av empiriskt material 
Då våra teoretiska utgångspunkter och problembeskrivning är präglade av teorier och tankar 
tillhörande feministisk forskning51 finns det rimliga skäl att även låta vår metod ha en sådan 
koppling. Den feministiska forskningen har en tradition av att ställa sig kritisk till 
användandet av kvantitativa studier framför kvalitativa då de framhållit att enskilda kvinnors 
tankar, känslor och handlingar måste undersökas genom deras egna ord (Jayaratne & Stewart 
1991, s. 85). Detta metodologiska paradigm har dock ändrats och idag används även 
kvantitativa metoder inom feministisk forskning och det är snarare forskningsproblemet och 
vilken sorts kunskap som forskaren anser ha validitet som präglar val av metod (ibid., s. 86). 
Med anledning av att vi vill undersöka en grupp kvinnor och ett forskningsproblem som inte 
tidigare studerats inom vårt ämnesområde i Sverige tror vi att en insamlingsmetod som ger 
stort utrymme för informanterna att själva beskriva vad som är relevant i forskningsfrågan är 
att föredra. Enligt Pål Repstad är kvantitativa intervjuer för snäva och inrutade för att kunna 
återge en människas nyanserade erfarenheter och förhållningssätt medan forskaren i en 
kvalitativ intervju inte utgår från ett bestämt schema utan snarare har ett brett fokus på vissa 
teman (Repstad 1999, s. 64). Fördelarna med en kvalitativ studie i detta fall är att vi får 
möjlighet att ta del av direkt formulerade upplevelser av kvinnor som lever i, eller eftersträvar 
att ingå i, samkönade föräldraskap vilket är något vi anser överensstämmer med studiens 
undersökande syfte. Våra slutsatser i studien är inte menade att vara generella utan vi vill 
undersöka hur informanterna resonerar kring en informationssituation och med kvalitativa 
intervjuer har vi goda möjligheter att göra detta. Vi har ansett en kvalitativ metod vara 
lämplig för att den även skapar möjlighet till flexibilitet i fråga om studiens fokus (ibid., s. 
11). Detta betyder att intervjuernas fokus, och därmed i slutändan även våra frågeställningar, 
har möjlighet att ändras beroende på vad som framkommer i intervjuerna. I planeringen av 
studiens upplägg har detta känts viktigt då fokus ska ligga på informanternas upplevelser, inte 
på de föreställningar vi själva har haft i utformandet av intervjuerna. Detta leder oss in på en 
annan aspekt som kännetecknar feministisk metodologi, nämligen reflexivitet, vilket betyder 
att forskaren hela tiden reflekterar över, kritiskt undersöker, och analytiskt utforskar olika 
aspekter kring den pågående studien (Jayaratne & Stewart 1991, s. 2).  I enlighet med detta 
har vi försökt synliggöra vår egen roll i studien, både för oss själva och för informanterna. 
Reflexivitet innebär även att forskaren är medveten om vilken påverkan forskarrollen kan ha i 
studien, exempelvis på studieobjekten i en intervjusituation. Denna problematik 
vidareutvecklar vi i avsnitt 5.5 Metodologiska implikationer. Detta synliggörande och 
rannsakande av oss själva, i uppsatsen uttryckt i avsnittet 1.5 Förförståelse och forskarroll 
samt i själva intervjuerna genom presentation av oss själva, kan också ses som 
validitetsstärkande aspekter. Steinar Kvale menar att validiteten i kvalitativa studier beror på 
förmågan hos författare att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sitt resultat (1997, s. 
261), vilket betyder att trovärdigheten i denna studies resultat inte endast är avhängig en 
                                                 
51 Problematiserande och undersökande av heteronormen förknippas med feministisk forskning.  
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utförlig metodbeskrivning och analys utan även i hög grad är beroende av ett redovisande av 
studiens övriga moment.  Därmed inbjuds även läsaren till en värdering av resultaten och dess 
kunskapsanspråk.  

5.2 Urval och kontakttagande  
I vår studie har vi valt att intervjua både kvinnor med en önskan om att få barn och kvinnor 
som nyligen fått barn. Detta för att få ett så brett perspektiv som möjligt på informationsbehov 
rörande föräldraskap. I urvalet har vi inte gjort någon skillnad mellan biologisk mamma och 
den andra mamman. Det kan tänkas att informationsbehoven ser något annorlunda ut dessa 
emellan men då vårt syfte är att undersöka informationsbeteende som konsekvens av att vara 
kvinna i en samkönad relation kommer vi inte att fokusera på detta. Urvalet av informanter 
har skett både genom bekvämlighetsurval och genom den så kallade snöbollsmetoden. Rent 
konkret har detta inneburit att vi genom bekanta har fått tips om kvinnor som passar in i vår 
undersökningsgrupp, samtidigt som vi har funnit några informanter genom communities via 
Internet. Vi har sedan kontaktat dessa kvinnor via e-mail eller telefon och presenterat oss 
själva och studien. I presentationen har vi nämnt vilken högskola vi går på, vad syftet med 
uppsatsen är, samt att vi själva är lesbiska och att en av oss också är i processen av att skaffa 
barn med en annan kvinna. I de fall informanten har varit intresserad av att delta har vi skickat 
ytterligare ett presentationsmail med alla uppgifter om intervjun (innehållande det över-
gripande ämnet, försäkran om anonymitet och tidsram för intervjun) för att säkerställa att alla 
informanter skulle ha tillgång till samma information innan intervjun (se Bilaga 1). 
Sammanlagt intervjuade vi åtta kvinnor.  Informanter är således inte statistiskt representativa 
för hela gruppen kvinnor i samkönat föräldraskap, vilket inte heller är meningen i kvalitativa 
studier (jfr Trost 1999, s. 108). Syftet med urvalet är att få en viss variation, men det är inte 
nödvändigt att urvalet ska vara representativ för alla kvinnor i samkönat föräldraskap i 
Sverige (ibid, s. 105). Vår informantgrupp blev dock tämligen varierad då den kom att bestå 
av både kvinnor med medel- och arbetarklassbakgrund samt att en av dem inte är född i 
Sverige. En av kvinnorna väljer att skaffa barn med sin bästa väninna och inte i ett lesbiskt 
sexuellt kärleksförhållande (vilket skiljer sig från de övriga informanterna vilka väljer att 
skaffa barn inom ett sexuellt parförhållande)  

5.3 Konstruktion av intervjuguide 
I konstruktionen av intervjuguiden har vi ämnat dess frågor återspegla vår studies 
frågeställningar. Vi började därför med att fundera kring vilka olika samtalsteman dessa 
skulle kunna generera. I syfte att skapa en överblick har vi låtit dessa teman utgöra centrum i 
en mind-map och genom inläsning av litteratur, observationer på bibliotek och samtal med två 
nyblivna lesbiska mammor har vi sedan utvecklat denna mind-map i enlighet med vad den 
inhämtade kunskapen resulterat i. Denna mind-map kan jämföras med det Karin Wideberg 
kallar analysskiss i sin bok Kvalitativ forskning i praktiken. En analysskiss ska beskriva det 
”vi har med oss i bagaget” inför en intervju (Wideberg 2002, s.69). Till slut hade vi en skiss 
framför oss som visade på hur samkönade kvinnor har agerat tidigare i situationer kring 
graviditet och föräldraskap samt vilka potentiella funderingar, informationskällor och hinder 
som kan tänkas uppkomma. Denna skiss var viktig för oss att göra då vi ville vara väl insatta 
och pålästa i själva intervjusituationen. Vi har velat att intervjuerna ska täcka in så många av 
de olika tematiska funderingarna som möjligt och vi övervägde därför flera olika uppslag på 
intervjuguide innan vi bestämde oss för att låta frågorna stimulera till ett kronologiskt 
tänkande kring graviditet och föräldraskap. Denna form av intervjuguide är inspirerad av 
time-line intervjun där intervjuaren låter informanten återberätta en händelse i kronologisk 
ordning med stöd av frågor. Det har även varit viktigt för oss att låta frågorna vara 
formulerade på ett sådant sätt att de är lätta att förstå för informanter som inte är familjära 
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med den biblioteks- och informationsvetenskapliga terminologin (Bryman, A. 2002, s. 305). 
Intervjuguiden prövades först på två kvinnor som vill skaffa barn med en annan kvinna. Dessa 
testintervjuer resulterade i några mindre ändringar, såsom förenkling av språk och 
omplacering av vissa frågor, efter vilka vi ansåg den kunna verka i enlighet med studiens 
frågeställningar (se Intervjuguide Bilaga 2). Material till studiens första delfråga (om 
informationsbehov) har vi fått genom att ställa frågor i kronologisk ordning om 
inseminationsprocessens olika delar. Dessa frågor har ständigt följts upp av följdfrågor om var 
och hur informanterna funnit den information de behövt för besvarandet av delfråga två (om 
informationskällor). Vid dessa tillfällen har vi även frågat om de upplevt några problem i 
samband med informationssökningen. Slutligen ställdes frågor om bibliotekets roll. Guiden 
fungerade som hjälpreda för oss att minnas dessa frågor men var som sagt bara en guide. Ofta 
föll sig samtalen naturligt och frågorna kom i en annan ordning beroende på vad informanten 
upplevde som viktigt. 

5.4 Genomförande och etiska aspekter  
Vid valet av plats för genomförandet av intervjuerna var det viktigt för oss att informanten 
skulle känna sig bekväm och trygg för att kunna berätta fritt om sina upplevelser. Därför lät vi 
informanterna själva föreslå var intervjun skulle ske. Resultatet blev att majoriteten av 
intervjuerna ägde rum i informanternas hem, ett fåtal på kafé, samt en intervju i ett grupprum 
på ett universitets-/högskolebibliotek. Under intervjun försökte vi tänka på att i en studie som 
denna är det viktigt att intervjuaren leder samtalet, inte styr det (jfr Bryman, A. 2002, s. 300) 
samtidigt som vi har sett till att intervjun inte kom att sväva utanför de ramar vi själva har 
förutbestämt. För att få så fylliga och uttömmande svar som möjligt har vi även varit flexibla 
med frågornas ordning och alltså inte följt intervjuguiden slaviskt. Eftersom intervjuerna spe-
lades in har vi haft goda förutsättningar att vara alerta under hela intervjun och ställa relevanta 
och nödvändiga följdfrågor. Andra fördelar med inspelning är att vi inte har behövt göra 
konstanta anteckningar utan istället kunnat ha ögonkontakt med informanten. Detta leder till 
att intervjun blivit mer naturlig, som ett samtal.  

De åtgärder vi vidtagit för att försäkra oss om att intervjuerna ska utföras i enlighet med de 
etiska principer som rekommenderas i forskningssammanhang är att vi påmint informanterna 
om deras frivilliga deltagande och att vi garanterar anonymisering av intervjumaterialet. Innan 
varje påbörjad intervju har vi förklarat för informanterna att intervjun kommer att spelas in 
och att de, när som helst, kan avbryta intervjun om de skulle önska det. Det är viktigt att 
informanterna ger sitt informerade samtycke till intervjun (Kvale 1997, s. 107) och därför har 
vi i informationsbrevet beskrivit vad intervjun kommer att handla om och hur den kommer att 
gå till. Vi har dock inte funnit det nödvändigt att få skriftliga samtycken från informanterna då 
detta endast rekommenderas när frågorna är av en mer känslig karaktär (Trost 1999, s. 94). 
Alla uppgifter som krävts för att informanterna ska kunna ge besked om informerat samtycke 
har angetts i informationsbrevet samt vid intervjutillfället. Lite återhållsamhet om frågornas 
karaktär i brevet har dock varit nödvändig då det föreligger en fara i att informanterna kan 
ändra sina vanor innan de blivit intervjuade, vilket skulle ge en felaktig bild av deras 
informationsbeteende (Kvale 1997, s. 107). 

Efter bearbetning av materialet är det viktigt att informanten inte kan identifieras utifrån de 
uppgifter som går att läsa i studien. Detta är extra viktigt med tanke på att det oftast är några i 
informantens omgivning som vet att denna har deltagit i en studie. Ett sätt att undvika detta är 
att inte ange exakt ålder, yrke eller särskilda intressen. Vi har valt att inte beskriva något hos 
informanterna som vi inte anser vara relevant för studiens frågeställningar samt att de 
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personer och omgivningar som anges beskrivs ungefärligt52. Dock är det inte ovanligt, och ej 
heller skadligt om informanten känner igen sig själv (Trost 1999, s. 95).  
 
Vi tror att det finns en stor fördel med att vi har berättat för informanterna att vi själva är 
lesbiska då vi antar att många lesbiska skulle dra sig för att medverka i en studie där de skulle 
bli utfrågade och analyserade av någon eller några som inte är ’en av dem’. En känsla av 
samhörighet kan även skapa bättre möjligheter för en informant att öppna sig under intervjun 
och svarar fritt på frågor. Samtidigt som detta är fördelaktigt för vår studie kan det också vara 
ett etiskt problem. Informanterna kan komma att öppna sig mer än de egentligen ämnat från 
början då intervjun kan ge känslan av att vara ett samtal två flator emellan. Detta kan lämna 
dem med en tomhetskänsla efter intervjun. Vi tror dock att ovannämnda etiska åtgärder 
tillsammans med samtal både före och efter intervjun ska komma att minimera detta samt att 
fördelarna med att känna samhörighet klart överväger. Snarare kan det vara så att de känner 
att deras material är i goda händer när vi lämnar dem efter en intervju.  

5.5 Metodologiska implikationer 
Något som kräver mycket funderingar vid denna typ av metodval är hur forskaren ska 
minimera det som kallas forskningseffekt, ett begrepp som syftar på förändringar i 
informanternas beteende som en följd av att de blir studerade. Eftersom vår studie är helt 
beroende av intervjuutsagorna är det av största vikt att dessa i den mån det går representerar 
informanternas verkliga upplevelser för att vår studie ska anses ha validitet och relevans. Vi 
tror att vi genom att själva presentera oss som lesbiska, och att en av oss själv vill skaffa barn 
med en kvinna, har kunnat minska forskningseffekten då informanterna känner att vi har 
förståelse för deras beskrivningar och berättelser. En annan fråga vi har funderat på inför och 
under studien är huruvida vi författare kan anses stå vårt ämnesval för nära vilket innebär att 
forskaren har personliga intressen i det som sker i fältet. Konsekvensen av detta kan bli going-
native effekten,  att forskaren identifierar sig så mycket med den undersökta gruppen att hon 
exempelvis inför vissa mått av självcensur i resultatet för att undvika att stöta sig med 
informanterna eller drar sig för att ställa obekväma följdfrågor (Repstad 1999, s. 27). Vi tror 
inte att det är ett problem för studien att vi har ett stort engagemang och intresse för ämnet, 
eller att det kan göra att vi automatiskt hamnar för nära ämnet. För att i största möjliga grad 
synliggöra och undvika denna typ av problematik har vi fört en kontinuerlig diskussion med 
varandra, handledare och kurskamrater om uppsatsens genomförande och utformning för att 
minimera och i möjligaste mån synliggöra sådana tendenser.   

5.6 Bearbetning av material och analys 
I analysen av det insamlade materialet har vi strävat efter att hålla en balans mellan 
reproduktion och diagnostisering. Repstad formulerar detta problem som ett mellan ”rent 
återberättande av aktörernas problemupplevelse och ren diagnostisering från forskarens sida” 
(Repstad 1999, s. 100). Även Annika Lantz beskriver den kvalitativa analysen som ”både 
beskrivning och analys, där analysen innebär att intervjuaren genom reflektion abstraherar 
kring det som blivit beskrivet” (Lantz 1993, s.72). Det delikata i denna process är således att i 
riktlinje med studiens frågeställningar kunna beskriva hur informanterna själva upplever sitt 
informationsbehov samtidigt som vi med våra teoretiska glasögon vill fördjupa förståelsen för 
detta genom de perspektiv vi valt att använda. Till hjälp i denna metodologiska process har vi 

                                                 
52Angående beskrivning av deras yrkesmässiga eller  akademiska status anser vi det räcka med att exempelvis 
skriva ”högutbildad inom ett medicinskt ämnesområde”, då denna information fortfarande visar på att 
informanten med största sannolikhet genom sin utbildning har kunskap och tillgång till information om 
graviditet som gemene man saknar.  
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de teoretiska verktyg vi valt. Teorier om heteronormativitet anger det perspektiv vi använder 
medan McKenzies modell fungerar som mall för kodningen av vårt råmaterial. Analysen har 
varit ett arbete i att förvandla det empiriska råmaterialet, i form av de transkriberade 
intervjuerna, till resultat och slutsatser ämnade att besvara studiens syfte och frågeställningar. 
I denna process har Annika Lantz bok Intervjumetodik (1993) varit till stor hjälp. Vi började 
först med att göra en innehållsmässig analys där principerna för vår datareduktion har varit att 
allt sådant som inte relaterar till frågeställningarna har sorterats bort. Nästa del i 
bearbetningen av materialet har varit att koda det genom att finna sammanfattande ord för 
olika segment i utsagorna. De olika koderna knyts både till Butlers och Rosenbergs teorier om 
heteronormativitet och till McKenzies modell över informationssökning. Exempel på segment 
som kodas kan vara: ”Jag trodde det skulle finnas information på biblioteket”, ”Jag använder 
aldrig bibliotek” eller ”På biblioteket finns inget material som handlar om lesbiska föräldrar”. 
Koderna har ofta representerats av de olika teoretiska begreppen, exempelvis aktiv skanning, 
heteronormativitet, information efter rekommendation osv. I arbetet med kodifieringen av 
materialet har vi brutit ner intervjuerna i mindre beståndsdelar och sedan försökt matcha dessa 
med den teori och modell vi valt. Analysen resulterar då både likheter och olikheter. Viktigt i 
denna del av bearbetningen har varit att inte förlora intervjuernas större sammanhang och 
helhetsintryck, något som är lätt när vi börjar dela upp dem i mindre delar. I den andra delen 
av analysen har vi sedan sökt efter mönster i utsagorna. Ett mönster kan exempelvis vara att 
flera informanter beskriver att de använder eller upplever en källa på samma sätt. Detta 
mönster blir sedan intressant att betrakta ur det valda teoretiska perspektivet för eventuella 
förklaringar. Dessa diskussioner redovisas i kapitel 7 Analys och diskussion. För att återknyta 
till Repstads inledande ord i detta stycke har det varit viktigt att glappet mellan det 
informanterna beskriver och vår teori inte är för stort.  
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6. Resultatredovisning  
I detta kapitel kommer vi att presentera en sammanställning över vad som framkommit i 
intervjuerna. Detta är studiens resultatdel men vi vill understryka att materialet redan 
genomgått en innehållsmässig analys (se ovan avsnitt 5.6) samt har bearbetats för att bli 
lättöverskådligt för läsaren. Information som inte direkt berör studiens frågeställningar har 
sorterats bort och det kvarvarande materialet har sammanfattats. Syftet med detta kapitel är att 
presentera intervjuutsagornas innehåll i enlighet med informanternas berättelser. 
Resultatmaterialet kommer sedan att bearbetas och analyseras i studiens påföljande 
analyskapitel. Inledningsvis gör vi en kort presentation av informanterna vilken följs av själva 
resultatdelen. För att göra materialet överskådligt har vi valt att arrangera det tematiskt efter 
studiens fyra delfrågor vilket genererar fyra större avsnitt; Informationsbehov, 
Informationskällor, Informationsbarriärer och Biblioteket. I anslutning till kapitlets sista 
avsnitt, Biblioteket, görs ytterligare en presentation av informanterna, denna gång med fokus 
på biblioteksvanor. 

6.1 Presentation av informanterna 
Andrea53 är i 30-årsåldern och bor tillsammans med sin flickvän i en större stad. Hon är 
forskare inom ett samhällsvetenskapligt ämne. Hon försöker bli gravid genom insemination 
på ett sjukhus i Sverige.  
 
Beatrice, som är i 25-årsåldern, bor i en mellanstor stad och studerar på eftergymnasial nivå. 
Beatrice och hennes förra flickvän skulle skaffa barn tillsammans och stod i kö för 
insemination på ett svenskt sjukhus. Förhållandet tog dock slut och nu är Beatrice tillsammans 
med en ny kvinna med vilken hon planerar att skaffa barn genom insemination.  
 
Diana är i 25-årsåldern och bor tillsammans med sin fru i en större stad. Hennes fru är gravid 
och blev så genom insemination på ett sjukhus i Sverige. Diana arbetar som egenföretagare. 
 
Elisabeth studerar, är i 30-årsåldern, och bor i en större stad. Elisabeth planerar att skaffa 
barn genom insemination tillsammans med sin bästa väninna inom en snar framtid.  
 
Ida-Karin är i 35-årsåldern och bor tillsammans med sin fru och deras nyfödda dotter i en 
större stad i Sverige. Ida-Karins fru blev gravid genom insemination på ett sjukhus i Sverige. 
Just nu är Ida-Karin sjukskriven men har tidigare jobbat inom barnomsorg och har en 
utbildning inom ett kreativt yrke.  
 
Jenny är i 25-årsåldern, bor i en storstad, och studerar på eftergymnasial nivå. Jenny har 
precis börjat planera att skaffa barn genom insemination med sin flickvän. Det är tänkt att 
flickvännen ska bära barnet. 
 
Malin är i 40-årsåldern och bor utanför en mindre stad. Hon forskar och jobbar inom en 
medicinsk verksamhet. Tillsammans med sin fru har hon ett litet barn som de skaffade genom 
att Malin inseminerades på en klinik utomlands. 
 
Sandra, som är i 35-årsåldern, bor utanför en storstad och står just nu i inseminationskö i 

                                                 
53 Kvinnorna heter något annat i verkligheten. 
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Sverige tillsammans med sin fru. I väntan på deras tur åker de utomlands och inseminerar för 
att öka sina chanser till graviditet. Det är hennes fru som ska bära barnet. 

6.2 Informationsbehov 
Nedan återges sådant som studiens informanter beskriver att de har, eller har haft, behov av 
att veta inför och under graviditet och föräldraskap. För att få fram ett brett spektrum av 
informationsbehov valde vi i intervjuerna att prata om behov i den kronologiska ordning de 
uppkommit hos informanterna för att de lättare skulle kunna minnas dem (se grundfrågorna 
om information i Intervjuguide Bilaga 2). Det insamlade materialet om informationsbehov har 
vi sedan strukturerat i fem olika större teman som vi presenterar nedan: Information om 
insemination och andra praktiska frågor, Information om människor i liknande situation, 
Information om föräldraskap och familjeidentitet, Information om omvärldens uppfattning av 
samkönat föräldraskap, Information om mer information. 

6.2.1 Information om insemination och andra praktiska frågor 
Samtliga informanter berättar att de har, eller har haft, behov av information kring praktiska 
frågor av juridisk och medicinsk karaktär men också om sjukhusens, klinikers och 
myndigheters praxis.  
 
Informanternas frågor om insemination rör främst hur en sådan genomförs i Sverige, 
utomlands eller genom en heminsemination. Ida-Karin och Sandra beskriver att de önskar att 
det fanns någon form av översiktsinformation, exempelvis i bokform eller i broschyrer. Diana, 
Elisabeth och Beatrice tillägger var för sig att de vill att informationen ska vara överskådlig 
och lättillgänglig. Den information som informanterna söker om insemination är främst hur 
inseminationsprocessen kan påbörjas på enklaste sätt, var de ska vända sig, om donatorernas 
skyldigheter och rättigheter, om de egna juridiska rättigheterna samt om sjukvårdens 
kösystem. Flera berättar även att de upplever ett behov av att veta hur insemination fungerar 
på utländska kliniker. Beatrice och Andrea menar att detta är i ett förberedande och 
kompletterande syfte, utifall en graviditet inte kommer att ske på de begränsade antal gånger 
som erbjuds inom svensk sjukvård. Sandra uppger att utlandet kan vara lockande för de som 
inte vill vänta i den svenska sjukvårdens kösystem. Dock hade både hon och Malin 
funderingar på att skaffa barn redan innan det var tillåtet i Sverige vilket medförde att de var 
tvungna att söka information om utländska kliniker. Elisabeth berättar att hon vill ha 
information om heminsemination, om människor som gjort det och hur det fungerar. Övriga 
frågor om insemination är exempelvis Beatrices undran över hur hon ska göra för att skaffa 
fler än ett barn. För Diana, Sandra och Jenny har det varit viktigt med information om val av 
donator (om det ska vara en känd eller okänd och konsekvenserna av detta) samt dennes 
eventuella framtida roll i barnets liv. När vi frågar informanterna om de sökt efter information 
om andra sätt att skaffa barn än genom insemination blir svaret nej. Ida-Karin och Diana 
berättar att en av anledningarna är att det är svårt för homosexuella att få adoptera. Ida-Karin 
säger att försöka adoptera ett barn skulle innebära att ”blotta sig för all homofobi som man 
någonsin kan vilja be om”. Detta grundar Ida-Karin på vad hon läser och hör i media om 
andra homosexuella som försökt adoptera barn. De andra informanterna associerar inte ens till 
adoption när vi frågar efter andra sätt att skaffa barn på utan tänker mer på heminsemination 
eller tillsammans med ett bögpar.  
 
Jenny, Elisabeth, Ida-Karin och Malin berättar alla att det varit viktigt att veta hur lagar 
fungerar för att båda mammorna ska bli juridiska föräldrar till barnet. De beskriver att denna 
information är grundläggande för att de ska känna sig trygga. Jenny, Sandra och Malin uppger 
sig även vilja veta hur en närståendeadoption fungerar och hur de ska göra för att en sådan ska 
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gå igenom på ett smidigt sätt. Andra informationsbehov som framkommit rörande rättigheter 
är det som Beatrice ger uttryck för när hon undrar hur de ska göra på försäkringskassan med 
föräldrapenningen. ”Är man två mammor, är det mammadagar och mammatvådagar då?”, 
säger hon. Även Malin nämner detta som något hon önskar veta. Flera av de intervjuade 
kvinnorna (Jenny, Sandra och Elisabeth) uppger att de har varit oroliga inför det samtal med 
sjukvården som föregår en insemination. De har velat veta vad som kommer att krävas av 
dem samt velat  kunna förbereda sig inför de frågor som kommer att ställas. 

6.2.2 Information om människor i liknande situation  
Nästan alla uttrycker att de vill ha information om andra människor med liknande erfarenheter 
som de själva. De vill kunna läsa om dem i böcker, tidningar och på Internet men också 
träffas och prata med dem. Nedan följer några av informanternas beskrivningar av detta 
behov.  
 
Andrea och Malin säger sig vilja ha information om olika typer av familjebildning och 
förebilder, både för sin egen och för sina barns skull. Elisabeth vill läsa skönlitterära 
skildringar av människor som väljer en icke-normativ livsstil exempelvis ”om människor som 
inte jobbar, träffar en partner och skaffar barn när de är i trettioårsåldern”. Detta behov känner 
Elisabeth är viktigt eftersom hon upplever att hon blir pressad och mår dåligt av samhällets 
krav på hur och när hon ska bilda familj. Hon vill ha fler förebilder då hon inte känner till så 
många som har valt att skaffa barn på samma sätt som hon själv. Beatrice beskriver detta 
behov som att ”få känslan, upplevelsen av hur det är och få känna igen sig. Jag känner ju igen 
mig i heterosexuella pars längtan efter barn … Men det är ändå inte riktigt samma. Det är som 
att man är intresserad av hästar och läser om kameler. Det är fyrbenta djur och man kan rida 
på dem, men det är inte samma.” För Sandra är det också viktigt att få känna igen sig. Hon 
säger att hon har en ”känsla av att man ändå är lite annorlunda trots allt, och så söker man 
gemenskap i det på nåt vis”. Diana vill också ha mer information om andra kvinnor i 
samkönade förhållanden och deras barn, i första hand inte för sin egen skull, säger hon, utan 
för att hennes sätt att leva också ska synas och att det därmed ”ska anses något mindre 
konstigt än vad det gör idag”. Diana menar att ”när en annan förälder, t.ex. en pappa, läser en 
bok så ska han kunna läsa att det kan va han men det kan också va en annan kvinna". Hon 
menar att det är viktigt att även heterosexuella föräldrar är medvetna om att det finns andra 
sorters familjer, särskilt när barnen blir större och börjar skola och dagis och barn från olika 
familjer möts. Diana uppger att det även är en fråga om respekt. Hon menar att det är så pass 
vanligt med samkönade föräldrar i Sverige att dessa även måste synliggöras i böcker och 
media. Både Andrea och Sandra beskriver att det känns viktigt att veta hur många andra 
lesbiska det finns i Sverige som skaffar barn tillsammans. 
 
På frågan om de önskar information som vänder sig specifikt till kvinnor i samkönat 
föräldraskap har informanterna delade åsikter. Ida-Karin, Beatrice, Sandra, Malin och 
Jenny efterfrågar information som vänder sig specifikt till lesbiska föräldrar. De påpekar 
samtidigt att information som vänder sig till småbarnsföräldrar generellt ska vara neutral så att 
ingen grupp blir osynliggjord. Till exempel föreslår både Beatrice och Ida-Karin att 
sjukvården bör skriva och säga partner istället för man/kvinna när det handlar om sådant som 
även kan gälla för samkönade par. Ida-Karin önskar på så sätt ”att vi också blir inkluderade”. 
Enligt Beatrice finns det viss information som bör vara riktad enbart till kvinnopar, ”för visst 
vi är kvinnor allihopa, men i den här situationen kan man behöva läsa och prata med andra 
som också har de här krångliga gångarna att gå”. Ida-Karin menar att det överhuvudtaget är 
viktigt att känna att hon tillhör den grupp som informationen vänder sig till. Jenny vill ha 
information om insemination som riktar sig särskilt till lesbiska då hon inte vill bli 
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sammankopplad med heterosexuella, infertila par. Däremot anser hon att ”allmän information 
om barn och förlossning” inte behöver vara riktad till lesbiska då hon anser att detta fungerar 
på samma sätt oavsett sexualitet. Ida-Karin, däremot, menar att information om insemination 
inte nödvändigtvis behöver vända sig till lesbiska men att hon ändå, vid en viss gräns, får nog 
av att ta till sig information som endast speglar heterosexuella förhållanden (se vidare avsnitt 
6.4 Barriärer). Malin önskar information som är särskilt riktad till lesbiska vad gäller juridiskt 
föräldraskap och hur båda mammorna uppnår likvärdig status. Elisabeth uttrycker en önskan 
om information särskilt riktad till samkönade föräldrar som speglar erfarenheter av hur de blir 
bemötta i samhället. 
 
Andrea känner inte ett specifikt behov av information som vänder sig enbart till lesbiska, 
”däremot är det ju trevligt om den inte explicit vänder sig till heterosexuella”. Hon säger att 
nästan all graviditets- och fertilitetsinformation är heteroinriktad. Hon beskriver att hon skulle 
vilja ha något i stil med Uppdrag Mamma54 men med fokus på människor som har barn i icke-
heteronormativa konstellationer, för att kunna läsa om hur andra tänker om familjefrågor på 
ett positivt sätt och inte skyggar för problem. Hon menar att det är viktigt att ”man känner sig 
som förälder i första hand, vi är inte lesbiska i första hand utan föräldrar”. Diana vill också ha 
föräldrainformation som vänder sig till en bred grupp människor och inte med ett speciellt 
fokus på lesbiska. Hon är dock inte nöjd med den information hon sett hittills som bara vänder 
sig till heterosexuella. ”Jag skulle vilja ha någon form av möte där människor oavsett vad de 
har för familjebild möts,” säger hon.  

6.2.3 Information om föräldraskap och familjeidentitet  
Några berättar om att de funderar mycket på familjeidentiteter och att detta är något de vill 
veta mer om. Elisabeth berättar att hon vill ha mer information om hur det är att skaffa barn 
och bilda familj utan en man samt ”vad föräldraskap är och varför det är så himla heligt”. 
Diana och Beatrice har frågor om föräldraskap och om hur det kan bli för barnet att inte ha en 
pappa, samt om fadersroller i familjer. De flesta vill veta mer om alternativa 
familjekonstellationer, men också om familjebilder generellt. Flera av informanterna säger sig 
vilja veta mer om hur de kan motverka en familjeisolering baserad på en parrelation och den 
biologiska familjen. Ida-Karin berättar att hon funderar på begrepp som extended family 
vilket hon beskriver som ”att man kan välja vem som kan ingå i ens familj, att det inte bara är 
blodsband som ska räknas”. Andrea beskriver också att den biologiska kopplingen till familj 
är något hon vill veta mer om. Hon säger: ”Jag vill ha information om vårt barn i relationen 
till diskursen om genetiskt ursprung”, bland annat för att kunna möjliggöra ett bra hanterande 
av barns frågor (både sitt eget och andras) angående föräldraskap och olika 
familjekonstellationer. Andrea och Ida-Karin, som uppger att de generellt har många tankar 
kring identitet, funderar över sina identiteter som mammor och söker information om detta. 
Andrea tänker bland annat på hur moderskapet kan komma att göra henne till en ”normal” 
person i förhållande till exempelvis sina föräldrar.  

6.2.4 Information om omvärldens uppfattning av samkönat föräldraskap 
I intervjumaterialet framkommer även behovet av att få veta hur andra kan komma att reagera 
på och behandla deras nya familj. Diana berättar till exempel att hon oroade sig för hur hennes 
egen familj och samhället i stort skulle reagera om hon skaffade barn tillsammans med sin fru. 
Hon uppger även att hon vill veta hur det kan bli när barnet börjar skolan. Hon är orolig för 
mobbing och säger att ”mitt barn kommer förmodligen att bli mobbat för att vi är två 

                                                 
54 Boken Uppdrag Mamma (2002) av Anna Björkman och Linda Skugge består av en samling berättelser om 
moderskap där författarna beskrivs tillhöra ”en ny generation”. Ämnen som tas upp är exempelvis förlossning, 
provrörsbefruktning, förlossningsrädsla, amning mm. 
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kvinnor”. Denna problematik försöker hon sätta sig in i genom att läsa om mobbing, men hon 
har inte hittat någon information som vänder sig just till samkönade föräldrar. Andrea 
funderar också över framtida dagis och skola. Hon oroar sig för att hamna på ”världens 
homofobdagis eller homofobskola”. Hon säger att en bra skola och dagis är något de aktivt 
kommer söka efter då barnet blir äldre. Jenny vill veta hur de ska göra för att både hon och 
hennes flickvän ska komma att behandlas som likvärdiga föräldrar i samhället, vilket är 
mycket viktigt för hennes känsla av trygghet och välbefinnande. Sandra berättar att det var 
viktigt för henne att veta vilka gynekologer som behandlar ”tjejpar” på ett bra sätt.  Elisabeth 
säger att hon oroar sig lite för hur det ska bli i sjukvården och senare även i ”hela 
samhällsbyråkratin” och vill veta hur de kommer att bemöta henne och hennes väninna som 
familj. Malin berättar att hon har letat efter en homovänlig präst som kunde döpa hennes son. 

6.2.5 Information om information 
Ett annat informationsbehov som ofta framträder under intervjuerna är behovet av 
informationskällor de ännu inte funnit eller kunnat använda sig av. Jenny vill till exempel 
träffa ”heterofamiljer” för att bekräfta att hennes egna känslor kring föräldraskap inte bara 
kommer av att hon ingår i en homofamilj utan att dessa känslor är ”normala känslor”. Malin 
vill gärna ha någon slags översiktsinformation (bibliografi) om vilka ”homoböcker” som 
finns, både fack- och skönlitteratur för vuxna och för barn. Beatrice har genom Internet 
upptäckt att det finns många böcker på engelska och tycker att utbudet i Sverige är magert. 
Hon säger att hon tycker det är viktigt med böcker och ”tryckt fakta” eftersom sådant känns 
mer trovärdig och att tryckt material ofta innehåller referenser som kan användas för vidare 
studier. Beatrice ställer detta i relation till att mycket av den informella information hon fått 
via Internet och muntliga källor senare har visat sig vara felaktigt. Sandra, Diana och Ida-
Karin önskar att det fanns en lättillgänglig och övergripande hemsida med all information som 
ett samkönat föräldrapar kan tänkas behöva. Sandra säger att en sådan sida skulle kunna likna 
Familjelivs sida men vara riktad enbart till lesbiska, vara mer seriös samt innehålla all 
praktisk information lesbiska föräldrapar behöver veta. Diana föreslår även att en film vore 
perfekt för denna typ av informationsförmedling och att hon själv funderar på att göra en 
sådan film. Ida-Karin säger att hon önskar det fanns en person inom sjukvården som har god 
översikt över den information som finns och som de kunde vända sig till med övergripande 
frågor. En annan källa som önskas av de som inte har tillgång till det är en mötesgrupp för 
kvinnor i samkönat föräldraskap. Jenny säger att hon vill ha en grupp som träffas i 
verkligheten, och inte bara på Internet, för att diskutera exempelvis barnens uppväxt. 

6.3 Informationskällor 
Nedan redovisas de informationskällor som informanterna uppger att de använder eller har 
använt sig av. Dessa informationskällor har främst angivits som svar på följdfrågor om var de 
hittar information för att tillfredställa sina informationsbehov men en del har även nämnts i 
samband med frågor om informationsbarriärer. 
 
Sjukvården 
Användandet av källor förknippade med den svenska sjukvården är vanligt bland samtliga av 
studiens informanter. Sammanfattningsvis uppger flera att det är svårt att hitta bra källor inom 
sjukvården och att det tar lång tid innan de får den information de behöver. Många av infor-
manterna klagar även på bristande homokompetens.  
 
Andrea, Ida-Karin och Beatrice berättar att de använt sig av landstingens hemsidor för att få 
reda på mer om hur lesbisk insemination går till. Andrea tycker att sidorna är dåligt 
uppdaterade och väldigt heteronormativa men att ”där står i stort det som sjukvården kan 
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erbjuda”. Beatrice säger: ”De är helt galna! Gå in och kolla. Det står inte mycket om 
homosexualitet alls, inte för lesbiska och hur det går till. Väldigt frustrerande.” Hon och Ida-
Karin beskriver hur de har kontaktat flera olika instanser inom sjukvården för att få hjälp med 
frågor rörande insemination, men att de istället blivit runtskickade då ingen kunnat ge några 
svar. Ida-Karin berättar att hon till slut fick en kontaktperson på inseminationsenheten som 
åtog sig att söka efter information åt henne, vilket hon upplevde fungerade bra. Även Sandra 
beskriver hur det var svårt att få svar på frågor om exempelvis kösystem och provtagningar på 
det universitetssjukhus hon vände sig till och att den information hon fick ofta var 
motsägelsefull. Jenny och Diana ger en mer positiv bild av sjukvården. Diana säger att hon 
fick bra och korrekt information av den kvinnoklinik hon vänt sig till och Jenny berättar att 
när hon slutligen hittat rätt person att prata med, fick hon den information hon behövde. 
 
Sandra och Diana har förutom den offentliga sjukvården använt sig av privata gynekologer 
som informationskällor. Diana uppger att hon och hennes fru själva sökte upp en gynekolog 
då de ville undvika sjukhusens långa köer. Förutom de obligatoriska 
gynekologundersökningarna ville Diana ha hjälp med frågor om insemination och donatorer 
hos gynekologen. Hon berättar dock att mycket av den information hon fick var felaktig. 
Korrekt information om hur det förhåller sig med donatorers rättigheter och skyldigheter fick 
hon först när hon blev remitterad till kvinnokliniken på ett universitetssjukhus.  
 
Flera av informanterna berättar att de har använt sig av inseminationskliniker, både i Sverige 
och utomlands, för hjälp och råd. Elisabeth och Ida-Karin har båda tittat på Mama Mia´s55 
hemsida för att få råd. Elisabeth säger att hon velat ha information om insemination och hur 
hon ska gå tillväga och att hon är nöjd med den information hon fått där. Ida-Karin berättar att 
hon kontaktade Mama Mia för att få någon form av översiktsinformation om inseminations-
processen och lesbiskt föräldraskap, men utan resultat. Andrea och hennes flickvän har använt 
sig av Storkkliniken56 i Köpenhamn för att få svar på frågor rörande medicinsk information 
vid insemination.  Hon berättar att hon har fått bra bemötande, råd och svar och att hon är 
jättenöjd med deras rådgivning. Andrea säger att hon upplever den största skillnaden mellan 
Storkkliniken och svensk sjukvård vara att hon på Storkkliniken ”blir behandlad som 
subjekt”, till skillnad från att bli behandlad som objekt i svensk sjukvård. Hon säger att 
Storkkliniken är bra då ”den är verksamhetsinriktad och vänder sig särskilt till kvinnor som 
inte skaffar barn med en man”. Sandra och Malin har också vänt sig till kliniker utomlands för 
att få fysiologisk och medicinsk information rörande inseminering och båda är nöjda med det.  
 
Internet och övrig media 
De flesta av informanterna använder sig av Internet på något vis för att hitta information 
rörande graviditet och föräldraskap. Jenny och Sandra berättar att de använder sig av de data-
baser de har tillgång till genom jobb och skola för att hitta vetenskapliga artiklar om samkönat 
föräldraskap och graviditet. Jenny tycker att hon hittar för lite information men Sandra, som 
mest vill ha medicinsk information, säger sig vara nöjd med det hon finner. Diana, Jenny och 
Andrea använder också Internet, bland annat för att få reda på var inseminationsbehandlingar 
utförs och om allt praktiskt däromkring. Andrea tillägger att Internet spelar en stor roll för 
henne i hennes sökningar. Hon säger att ”det finns ju fördelar med att tillhöra en minoritet, jag 
menar, hela hbt-världen är ju väldigt bra på att använda Internet”. Jenny berättar att hon 
genom övrig media fångat upp en del information i t.ex. debatter i radio och tidningar. Genom 
denna typ av källor har hon lärt sig mer om hur närståendeadoption och adoption fungerar. 
                                                 
55 Mama Mia är en privat mödravårdsmottagning som genom sitt projekt Regnbågsprojektet särskilt vänder sig 
till lesbiska föräldrar. 
56 Storkklinik är en fertilitetsklinik i Danmark dit många lesbiska vänder sig för insemintationsbehandling. 
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Hon har också lärt sig mer om konsekvenserna av att välja en känd eller okänd donator. Malin 
nämner att recensioner i hbt-tidningar (Kom ut och QX) är viktiga för att finna litteratur som 
behandlar samkönat föräldraskap. Elisabeth säger att hon upplever att intressant information 
”bara ploppar upp ibland”, till exempel i ett radioprogram. 
 
Att söka och finna information i böcker eller att uppsöka fysiska informationskällor såsom 
bokhandlar och bibliotek uppges inte vara vanligt (användande av bibliotek återges i ett eget 
avsnitt i detta kapitel). Diana söker sig till bokaffärer efter böcker om hur föräldrar kan 
förhålla sig till sitt spädbarn, dagis och uppfostran. Hon har dock inte funnit något som 
inkluderar lesbiska. Ida-Karin och Andrea har använt sig av amerikanska böcker för lesbiska 
föräldrar. Båda böckerna är köpta över Internet. Ida-Karin har fått låna sin bok av en vän 
medan Andrea har köpt sin själv. Andrea fann boken när hon sökte på Internet efter 
information om lesbiskt föräldraskap och barns utveckling. Ida-Karin säger att i hennes bok 
står det mycket om lesbisk mödraidentitet och the extended family som hon funnit intressant 
och inte hittat någonstans i svensk information. Även Malin berättar att hon köpt litteratur via 
bokhandlar på nätet. 
 
Vänner och familj 
Av de intervjuade kvinnorna i studien är det endast Diana som uppger att hon använder sin 
familj som informationskälla. Ida-Karin nämner sin partner som informationskälla för att 
diskutera kring familjebildning, identitet och homofobi. Alla informanter utom Beatrice 
uppger att de använder sina vänner som källor. Med dessa pratar de om olika sätt att bilda 
familj och om hur de  upplever sin situation i samhället.  
 
Människor med liknande erfarenheter 
Som tidigare nämnts uppger samtliga av de intervjuade att de har ett behov av att ta del av 
information som speglar de egna erfarenheterna och en viktig informationskälla anges då vara 
att vända sig direkt till människor som varit eller är i liknande situation som de själva. 
Kontakt med människor i liknande situation kan se ut på olika sätt och i detta stycke återges 
ett allmänt uttryck för sådan kontakt. Mer specifika kontaktsätt såsom genom samtalsgrupper 
och communities återges i de efterföljande avsnitten. 
 
Det som ter sig speciellt med denna typ av källa är att informanterna känner att de kan lita på 
den information som ges och att de kan prata om sådant som de flesta andra källor (läs: hete-
rosexuella institutioner) inte förstår. Sandra säger att det är viktigt att få prata om utanförskap, 
barnens situation, tips om bra sjukvårdspersonal och allmänna upplevelser. Även Malin 
nämner också att det är viktigt att prata om barnets framtida situation. Ida-Karin menar att det 
är viktigt att kunna prata med andra lesbiska om kränkande händelser: ”Det går liksom inte att 
prata med heterosexuella om sådant man blivit utsatt för, de kan aldrig riktigt förstå”. Hon 
säger också att det är viktigt att träffa människor i samma situation för att ”det överlag bara är 
mun-till-mun-information som gäller”, dvs. att enda sättet att få information är att prata med 
andra som delar samma erfarenheter. Ida-Karin säger att hon ser sig själv och sin fru som 
viktiga källor för andra i samma situation då de ofta blir hänvisade till när någon annan 
lesbisk i deras stad undrar över hur hon ska gå tillväga för att skaffa barn. Hon säger att detta 
gör att hon och hennes fru ibland känner sig som ”vandrande informationspelare”. Både 
Malin och Elisabeth påpekar att kvinnor i liknande situationer ofta har kontakter och tips om 
vart de kan vända sig för mer information. Exempelvis blev Malin hänvisad till ett lesbiskt par 
som inseminerat utomlands som hon sedan fick tips och information av. Både Andrea och 
Diana säger att de tänker använda denna typ av informationskällor i framtiden när de vill hitta 
bra dagis och skolor till sina barn. Denna typ av källa är dock inte lika självklar för alla och 
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både Ida-Karin och Beatrice berättar att de önskar att de kände fler i samma situation som de 
själva att prata med. Även Elisabeth menar att nätverket av kvinnor i liknande situation är 
viktigt men påpekar att hon kanske inte kan ta full del av detta då hon som icke-lesbisk inte 
har samma kontaktnät.  
 
Föredrag och diskussionsgrupper  
Flera av informanterna berättar hur föredrag och andra gruppträffar med kvinnor i liknande 
situation som de själva fungerar som källor till information. Diana berättar att hon varit på ett 
föredrag med ett lesbiskt par som berättat mycket om inseminationsprocessen och infertilitet 
som var givande. Andrea berättar att hon indirekt kan få mycket information genom att delta i 
work-shops och föredrag som hålls i homotäta miljöer såsom Pride och andra homofestivaler. 
Hon säger att det alltid är mycket snack om barn och familj på sådana ställen och att hon alltid 
snappar upp något där. Ida-Karin berättar hur hon och hennes fru gått på flera föredrag om 
insemination. Där har de fått information från föredragshållaren, men Ida-Karin säger också 
att det alltid är givande ”att bara sitta i ett rum med andra som skulle kunna tänka sig att 
inseminera eller har inseminerat, det hela blir inte så abstrakt och märkligt då”.  
 
Communities 
Diana, Sandra, Jenny, Beatrice och Malin uppger att de använder communities på Internet 
som informationskällor rörande graviditet och föräldraskap. Jenny säger att det är ett bra sätt 
att komma i kontakt med andra i samma situation och ta del av deras erfarenheter. Hon, 
Sandra och Beatrice nämner alla Familjeliv som ett bra community. Beatrice säger att hon har 
fått svar på de frågor hon hade om graviditet och infertilitetsproblem där. Diana har använt 
communityt Qruiser för att komma i kontakt med donatorer. Ida-Karin däremot säger att hon 
inte vill använda sig av communities för att träffa folk med motiveringen att ”vi har inte pallat 
ha med en massa knasbollar att göra, man har ingen kontroll över vem man pratar med”.  

6.4 Informationsbarriärer 
Nedan återges de hinder och problem som informanterna uppger att de har stött på i samband 
med informationsanskaffning. Dessa resultat är framför allt svar på frågan i intervjuguiden om 
upplevelser av problem i informationssökningen men mycket material har även framkommit 
under samtal kring övriga frågor. För att göra materialet överskådligt har vi delat in det i fyra 
olika kategorier: Brist på information, Tillgänglighet, Att formella källor utgår från 
heterosexualitet eller har bristande hbt-kompetens samt Felaktig och motsägelsefull informa-
tion. 

6.4.1 Brist på information 
Den informationsbarriär som samtliga av studiens informanter uppger vara svårast att 
överkomma är brist på relevant och aktuell information. Ida-Karin, Sandra och Beatrice 
nämner främst bristen på information inom sjukvården. Ida-Karin berättar hur hon blev 
runtskickad mellan hormonmottagningen, inseminationsenheten och kvinnokliniken men att 
ingen kunde svara på hennes frågor om vart hon kunde få hjälp. Hon säger att ”det blir nästan 
en personfråga om man får tag på en bra person att prata med som jobbar på 
inseminationsenheten”. Runtskickandet skedde när lagen om insemination för lesbiska var ny 
men Ida-Karin säger att hon fortfarande upplever det som att sjukvården har stora 
informationsbrister. Sandra kontaktade ett universitetssjukhus men fick inga svar på sina 
frågor om lesbisk insemination och Beatrice säger att landstingens hemsidor saknar 
information för lesbiska som vill inseminera, trots att lagen finns.  
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Beatrice säger att informationsbristen blir tydlig när hon söker på biblioteken efter 
information om graviditet och fertilitet som inkluderar lesbiska och upptäcker att det inte 
finns någon sådan. Diana, som främst har sökt information i bokaffärer berättar att hon 
upplever att den typ av information hon söker saknas och att hon förmodar att detta kan bli ett 
orosmoment för människor i hennes situation. Andrea upplever att det främst råder brist på 
positiv information om icke-heteronormativa föräldrar. Som exempel tar hon upp boken 
Queerkids57 vilken hon upplever som ”gnällig”. Hon menar dock att den boken har stor 
relevans när det gäller ”att visa folk en bild av vilken institutionaliserad homofobi man 
möter”. Hon tycker att det i Sverige saknas bra information om förebilder och att fokus istället 
ligger på lagstiftning och problem. Bristen på positiva skildringar och information av ett icke-
heterosexuellt liv nämns även av Sandra. Hon säger att hon inte längre vill se dokumentärer 
eller ta del av forskning om barn till homosexuella eftersom de alltid fokuserar på problem. 
Flera instanser i samhället saknar information säger Malin och berättar att hon, likt Beatrice, 
försökt vända sig till försäkringskassan för att få information om vilka pengar och ledigheter 
som hon och eventuellt hennes fru har rätt till. Situationen med två mammor var dock inget 
som försäkringskassan kände till.  

6.4.2 Tillgänglighet 
Ett annat vanligt hinder är att det finns information men att den är otillgänglig. Sjukvården är 
ett område där flera anmärker på informationens otillgänglighet. Beatrice berättar att det tagit 
henne tre år att hitta den information hon har idag om insemination och graviditet för lesbiska 
och säger att hon fått ”ligga på som en rem” för att få tag på sjukvårdspersonal som kunnat 
hjälpa henne. Jenny tycker det är svårt att veta var hon ska vända sig inom sjukvården för att 
få information, men säger att när hon väl hittar rätt är hon nöjd. Ett annat problem som rör 
tillgänglighet beskriver Ida-Karin och Malin när de berättar att den kvinna som inte är gravid i 
ett samkönat förhållande har svårare att få information från sjukvården än den som är gravid. 
Malin berättar hur hennes fru (som inte var gravid) blivit ignorerad av personal vid 
undersökningar, i föräldragrupper och i familjerådgivningen. Ida-Karin säger också att hon 
känner att hon får bristande information som en konsekvens av att sjukvårdspersonalen inte 
alltid förstår vem hon är. Hon berättar att det oftast tar ett tag innan de förstår att hon inte är 
en syster eller en väninna till sin fru. ”Alltså vi har aldrig blivit homofobiskt rent verbalt 
bemötta på nåt sånt sätt, men det är fortfarande otroligt svårt för dom att förstå vem jag är.” 
Vidare beskriver hon att situationen är extra svår eftersom hon känner sig så beroende av 
sjukvårdspersonalens kunskap vilket gör att hon inte alltid känner att hon kan säga ifrån. Hon 
säger att ”man blir otroligt snäll, man känner sig inte speciellt kritisk där, för man vet att man 
är i ett jävligt utsatt läge”.  
 
Generellt tror Elisabeth att det finns information om samkönat föräldraskap men att denna 
information kan vara svår att ta del av ”om man inte redan befinner sig i ett nätverk där det 
finns andra människor, andra par som håller på att skaffa barn, eller om man är i feministiska 
kretsar eller i kontakt med RFSL. Om man står utanför det nätverket då kan det nog va 
svårare”. Hon säger att hon kanske inte känner till alla sökvägar och informationskällor 
eftersom hon i övrigt lever ett ganska normativt liv och att detta kan vara annorlunda för 
lesbiska58. Malin säger att hon vet att det finns intressanta böcker men att hennes lokala 
bokhandel sällan tar in ”kontroversiella” böcker och att hon tycker det är svårt att beställa 
sådana då hon bor i en liten stad. En annan barriär som har med tillgänglighet att göra är den 

                                                 
57 Queerkids: och deras föräldrar är en bok skriven av Annika Hamrud från 2005 som tar upp frågor och 
livsberättelser om homoföräldraskap. 
58 Elisabeth definierar sig som bisexuell men lever inte i ett samkönat förhållande. 
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ekonomiska faktorn vilken Ida-Karin och Beatrice påpekar när de säger att inte alla har råd att 
köpa böcker över Internet eller i bokhandlar.  

6.4.3 Att formella källor utgår från heterosexualitet eller har bristande hbt-
kompetens 
Nästan alla informanterna berättar att de upplever att information och informationskällor 
ständigt utgår från ett heterosexuellt perspektiv och att detta är ett problem. Som exempel 
nämner Ida-Karin en broschyr om ägglossning och graviditet där den senare hela tiden nämns 
som konsekvens av ett samlag. Hon berättar: 
 

Så vi tänkte att vi skulle ringa dit [till de ansvariga för broschyren om ägglossning] och säga ja 
men vi har haft samlag nu i flera månader men det blir liksom ingenting, vi har haft så himla 
mycket samlag men det funkar inte och efter ett tag skulle dom förstå… jaha ni är två kvinnor! Det 
borde stå samlag snedsträck insemination.  

 
Vidare beskriver Ida-Karin även att hon upplever att hon inte kan få information på det sätt 
”som andra får det”. Exempelvis fick hon vara med i pappagruppen på föräldragruppsmötena 
och varken hon eller hennes fru kände att de ville ställa frågor om just lesbiskt föräldraskap 
eftersom de var de enda lesbiska där. Ida-Karin berättar om en gång då hennes fråga om för-
äldraskap skrevs upp på tavlan under ett manstecken tillsammans med männens frågor till 
kvinnorna. Ida-Karin fick då förklara att hon inte kände sig bekväm med att räknas till 
gruppen män. Detta är något som Ida-Karin och hennes fru har stött på mycket inom 
sjukvården, en okunskap om deras situation samt fokusering på deras lesbiskhet istället för 
deras nya roll i livet som föräldrar. Hon berättar att de ständigt får höra från sjukvården att 
”det här är helt nytt för oss så nu är det ni som får lära oss”. Ida-Karin säger: ”Det blir hela 
tiden som att man måste bekräfta dom i deras uppfattning om att man är så himla speciell och 
det blir inte särskilt lyckat i en situation där man ska få hjälp och stöd. Eller när man är gravid 
och sjuk och helst vill slippa utbilda barnmorskan på mödravårdscentralen”. Ida-Karin 
avslutar med att säga att hon och hennes fru genomgående har varit oroliga för vem de möter 
och får tala med inom sjukvården, att personer ska vara homofoba. När de talar om detta för 
sin kontaktperson på inseminationsenheten får de svaret att det inte finns någon person inom 
sjukvården som är homofob och att de inte har något att oroa sig för. Hon säger att detta 
tillsammans med övriga erfarenheter av sjukvården har gjort att hon ibland avstår från att 
fråga om sådant hon är orolig för. Ida-Karin säger att det finns många frågor hon skulle vilja 
ställa och ha svar på i sin föräldragrupp, frågor som handlar om ifrågasättande av kön, genus 
och föräldraroller. Varken hon eller hennes fru vågar eller orkar ställa de frågorna då ”det 
känns stort nog att säga att vi är två mammor, och särskilt till en person som säger att den inte 
kan någonting om lesbiska och inte har nån koll liksom”. Malins berättelse om hur hon och 
hennes fru upplever sjukvården stämmer i stort överens med Ida-Karins upplevelser. Malin 
beskriver hur informationen i föräldragruppen ofta inte känts relevant för henne och att hon 
inte fått svar på sina frågor. Hon säger att hon har känt sig nonchalerad och ignorerad när hon 
själv försökt få in ett icke-heteronormativt perspektiv i samtalen under föräldragruppsmötena. 
Den öppna förskolan som Malin varit i kontakt med har varit öppen med sin informationsbrist 
och frågat Malin och hennes fru om tips på böcker att köpa in. Beatrice säger att hon ofta får 
läsa information om heterosexuella kvinnor och sedan försöka att anpassa den till sin egen 
situation. Hon berättar: 
  

…när man tar kontakt med sjukvården utgår de från att man är heterosexuell. De frågar inte, de 
använder inte ordet partner som är könsneutralt, utan de använder ord som man, kvinna, hustru 
hela tiden och det var ju din pojkvän eller din kille, din man och då måste man ju säga att nej jag är 
tillsammans med en annan kvinna. Då blev de jättenervösa på rösten och jaaa nu ska vi koppla vi-
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dare till nästa människa…det kändes så himla kränkande och jobbigt att hela tiden bli vidare-
skickad till nästa människa som inte heller visste, till nästa människa som inte heller visste. 

 
Beatrice säger att hon anser att kvinnokliniken och läkarna i hennes stad inte har någon 
homokompetens överhuvudtaget. Elisabeth berättar att hon oroar sig inför möten med 
sjukvården då hon vet att det knappt finns något hbt-fokus i barnmorskeutbildningen vilket 
hon ser som problematiskt både för henne själv men även för alla de lesbiska som är beroende 
av barnmorskornas kunskap.  

6.4.4 Felaktig och motsägelsefull information 
Ett generellt problem är att information ofta visar sig vara felaktig, såväl från formella som 
informella källor. Diana säger att hon upplever att detta varit det största problemet, att 
”informationen kan va så olikartad så man vet inte om det man läser är sant, ungefärligt eller 
om det inte är sant alls”. Hon och hennes fru har haft mycket funderingar kring känd eller 
okänd donator och detta är något de sökt information om under en längre tid och på flera olika 
sätt. Hon berättar att den information de fått, både från gynekolog och informella källor såsom 
presumtiva donatorer, visat sig vara felaktig i slutändan. Diana säger att detta har varit jobbigt 
då det inneburit att hon och hennes fru fick förväntningar på sådant som sedan inte kunde 
genomföras. Elisabeth upplever också att hon får mångtydig information av informella källor, 
särskilt om vilka kraven är för att hon som kvinna ska få skaffa barn med en annan kvinna. 
Beatrice säger att motsägelsefull information är en orsak till att det tagit så lång tid för henne 
att samla information. Sandra påpekar att mycket information kommer från informella källor 
på Internet och att hon förhåller sig kritisk till detta och hellre skulle vilja ha information från 
säkra officiella källor. 

6.5 Biblioteket 
I detta avsnitt presenteras informanternas syn på och användning av biblioteket. Materialet är 
främst svar på intervjuguidens sista del men vissa uppgifter har även framkommit som svar på 
frågor om informationskällor generellt.  

6.5.1 Presentation av informanterna och deras relation till bibliotek 
 
Andrea besöker biblioteket ofta, både i arbetet och på fritiden. Framför allt besöker hon 
universitets- och högskolebibliotek men även folkbibliotek. Hon har en mycket positiv 
inställning till båda typer av bibliotek och ser dem som en del av hennes arbetsplats. När hon 
söker material använder hon sig av bibliotekens kataloger och Libris samt browsar bland 
hyllorna. Andrea anser att hon är ”betydligt mer erfaren av att söka litteratur än de flesta”. 
Hon ser det dessutom som en fördel i informationssökning att hon har lätt för att ta kontakt 
med människor och att fråga efter information. 
 
Beatrice uppger att hon besöker biblioteket minst varannan dag, hon ”praktiskt taget bor på 
biblioteket” eftersom hon är student. Hon syftar då på folkbibliotek, då det i hennes hemstad 
inte finnas något högskolebibliotek. På biblioteket använder hon sig bland annat av datorerna 
för att söka i databasen Artikelsök, surfa på Internetsidor mm.  
 
Diana är ofta på biblioteket, främst folkbibliotek, då hon läser mycket och säger att det är 
spännande att lära sig nya saker. Hon lånar allt från facklitteratur till notböcker och söker ofta 
i bibliotekets katalog. 
 
Elisabeth använder sig av både högskolebibliotek och stadsbibliotek och beskriver sina 
känslor inför biblioteken i positiva ordalag. Hon berättar att hon använder sig av 
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stadsbiblioteket till vardags för att låna skönlitteratur, skivor och tidskrifter eller bara för att 
vistas i dess lokaler för att läsa. 
 
Ida-Karin säger att hon använder bibliotek ganska mycket och då både högskolebibliotek och 
stadsbibliotek. Mest letar hon bland hyllorna när hon söker efter något men när det gäller 
skolan använder hon bibliotekets katalog med hjälp av sökord. 
 
Jenny uppger att hon för tillfället främst använder sig av universitetbibliotek då hon studerar. 
Hon är där nästan varje dag och frågar gärna bibliotekarier om hjälp när hon söker material 
till studierna.  
 
Malin använder inte biblioteket särskilt ofta då hon beskriver sig vara upptagen av att forska, 
arbeta och vara småbarnsmamma. När hon väl använder sig av bibliotek är det för det mesta 
för att låna kassettböcker och liknande material som hon använder när hon kör bil.  
 
Sandra använder sig nästan aldrig av bibliotekets resurser då hon, genom sitt arbete vid ett 
universitetssjukhus, har tillgång till databaser och intranät. Hon är nöjd med den information 
hon hittar genom dessa och anser sig inte behöva biblioteket.  

6.5.2 Utbudet av material rörande graviditet och föräldraskap 
De flesta av denna studies informanter använder sig inte av biblioteket för att finna 
information om graviditet och föräldraskap. Här följer en redovisning av informanternas olika 
uppfattningar om anledningarna till detta. Malin, Sandra och Diana vill gärna äga böcker 
rörande just graviditet och föräldraskap och använder därför inte biblioteket i detta syfte. De 
säger att de inte vet hur bibliotekets utbud av information om dessa ämnen ser ut. Elisabeth 
har inte heller använt biblioteket till just sådan information, hon beskriver att hon generellt är 
ganska dålig på att söka information om hon inte är absolut tvungen. Om graviditet säger hon 
att ”det är ju information som finns utan gränser. Det är ju bara hur mycket som helst liksom, 
pressbyrån överallt.” Hon tycker däremot att det är svårare att hitta någon typ av information 
om föräldraskap som inte handlar om en man och en kvinna som har barn ihop. Hon säger att 
det slagit henne att det kan finnas något på biblioteket men hon har svårt att tänka sig att det 
skulle vara mycket. Elisabeth tillägger att hon tycker det är svårt att hitta material på 
biblioteket genom att söka i katalogen eftersom hon inte vet vad hon ska söka på. Andrea har 
sökt i stadsbibliotekets katalog efter liknande material men har inte funnit mycket som berör 
graviditet och föräldraskap i samkönade förhållanden och hennes intryck är att det finns lite 
material. Andrea är av uppfattningen att bibliotek mest har ”teoretiserande grejer, inget 
specifikt om föräldraskap för lesbiska” och att det som finns ofta är problemfokuserat och 
därför inte något hon är särskilt intresserad av. Ida-Karin uppger på samma sätt att ”kanske 
man hittar sånt som du skriver just nu [uppsatser och avhandlingar] men inte information om 
hur man ska gå tillväga när man funderar på att skaffa barn, det skulle jag inte tro”. Ida-Karin 
och Andrea påpekar båda att mycket av den information de tycker verkar relevant om lesbiskt 
föräldraskap är på engelska och inte finns på alla bibliotek utan måste köpas via Internet. De 
menar dock att det är svårare att ta till sig information när den är på ett annat språk och 
Andrea påpekar att den inte alltid innehåller sådant som behandlar aktuella diskurser i 
Sverige. Beatrice är inte heller nöjd med utbudet på biblioteket. När hon gick igenom ”hela 
hyllplanet på bibblan med böcker om graviditet och infertilitetsproblem” hittade hon endast 
information som riktar sig till heterosexuella och hon vände sig då till Internet istället. När 
hon sökte i katalogen på ’homosexualitet’ resulterade det endast i böcker som antingen var för 
gamla ”eftersom det hade hänt mycket politiskt”, eller så handlade böckerna om samkönade i 
andra situationer, till exempel att komma ut. Dessutom menar hon att det hon finner när hon 
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letar efter skönlitterära skildringar av homosexuella i de flesta fall handlar om bögar. Beatrice 
säger att hon tror att: 
 

 …det finns litteratur men på nåt förunderligt sätt så väljer man att inte ta in den på biblioteken, 
och det är trist. Jag skulle inte kalla det diskriminering, men det är ett förbiseende av viktiga frå-
gor. Man förbiser att det finns ett intresse kanske. Och man tror att homosexuella får ut lika 
mycket av att läsa samma litteratur som heterosexuella, men då är ju en man inblandad. Det hand-
lar mycket om, att det är väldigt [hetero]normativt. 

 
Ida-Karin har inte heller använt sig av biblioteket särskilt mycket för att få information om 
graviditet och föräldraskap då hon vet att hennes fru endast funnit ”riktigt dåliga böcker som 
kändes som att de var från 60-talet fast de var från 90-talet”. Hon upplever att biblioteket inte 
har uppdaterad information och då särskilt inte rörande insemination för lesbiska. Dessutom 
vet hon inte var hon skulle börja leta säger hon. Jenny, som uppger att hon är mycket bra på 
att hitta information och har gått flera kurser i informationssökning som biblioteket anordnat, 
säger att det inte finns mycket information om samkönat föräldraskap eller om barn med sam-
könade föräldrar. Inte heller då hon sökt efter vetenskapliga artiklar har hon funnit särskilt 
mycket.  

6.5.3 Att fråga bibliotekarien om hbt-material 
Ingen av informanterna uppger att de frågar bibliotekarien efter hbt-relaterat material. Det 
föreligger dock olika anledningar till detta. Malin och Sandra säger att de inte besöker 
biblioteket särskilt ofta och att det är därför de inte frågat. Malin tror dock inte att det skulle 
vara några problem men säger att söker på egen hand. Jenny, Diana och Elisabeth uppger 
också att de skulle kunna fråga bibliotekarien men att de inte har gjort det. Jenny säger att 
detta beror på att hon gör egna sökningar. Elisabeth upplever biblioteket som ett tryggt forum 
där hon kan vara anonym, men har inte prövat att fråga om hbt-material. Diana säger dock att 
hon inte tror att bibliotekarien skulle kunna hjälpa henne då hon tror att utbudet av hbt-
material är begränsat. Hon tillägger att om det är någon som kan bli generad så är det i så fall 
bibliotekarien.  
 
Andrea, Ida-Karin och Beatrice ställer sig tveksamma till att fråga bibliotekarien. Andrea 
upplever att bristen på material tyder på att bibliotekspersonalen kan ha svårt att relatera till 
hennes frågor. Hon uppger att det skulle kännas annorlunda på ett bibliotek som tydligt 
specialiserade sig på dessa frågor, till exempel ”ett genusbibliotek”. Hon säger att det känns 
konstigt att fråga bibliotekspersonal efter material om samkönat föräldraskap och att hon 
därför hellre låtsas att det har något att göra med hennes jobb och inte med henne personligen. 
Beatrice och Ida-Karin är oroliga för reaktionen de skulle kunna få om de frågar en 
bibliotekarie om hjälp. Beatrice säger att ”det är lite pinsamt, för det är också att komma ut”. 
Vidare berättar hon om den konstanta komma ut-processen, att ”varje ny människa man 
möter, varje ny instans i samhället måste man förklara sig, eftersom vi går utanför normen. 
Och då undviker man till slut [att fråga] även om den här bibliotekarien kanske hade varit 
jätte öppen[sinnad]”. Beatrice känner sig lite bitter över detta men hon uppger ändå att hon 
trots detta använder biblioteket som en resurs för att på egen hand söka efter skönlitteratur 
som handlar om homosexuella. På liknande sätt uttrycker Ida-Karin sin känsla inför att 
komma ut som lesbisk genom att fråga efter material om lesbiska, ”… man har någon slags 
införlivad homofobi eller heterosexistisk känsla som man lärt sig från barndomen. Att det inte 
känns helt okej, att man vet att folk kan reagera, att man har erfarenheter av att folk reagerar, 
och att man vet att vissa inte tycker att jag ska få finnas och ha barn”. 
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6.5.4 Om bibliotekens potentiella funktion 
Samtliga av denna studies informanter tycker att biblioteket har en viktig funktion att fylla när 
det gäller tillhandahållandet av information för kvinnor i samkönat föräldraskap, och flera av 
dem har idéer och förslag på hur biblioteken ska kunna förbättra sin verksamhet för deras 
grupp. Det framkommer även att de tycker att informationen ska vara synlig och tillgänglig 
för alla människor och inte bara för den egna gruppen.  
 
Elisabeth och Beatrice beskriver situationen som en demokratifråga. Elisabeth säger att 
biblioteket bör erbjuda material om alternativa sätt att leva i syfte att främja, och visa på, 
mångfalden i vårt samhälle.  Beatrice säger även att ”biblioteket fyller en viktig funktion 
eftersom det här med att ha böcker och att ha data [dator] hemma, det är en klassfråga. Alla 
har fortfarande inte det. Då är det bra om biblan har ett utbud som passar alla och inte bara 
heterosexuella”. Jenny, Diana, Ida-Karin och Andrea framhåller vikten av att alla, även 
samkönade föräldrar, ska känna sig inkluderade i bibliotekens målgrupp. Andrea tycker att 
biblioteket ska visa ”att hbt-människor är en del av deras normala målgrupp genom 
utställningar och uppställda bokexemplar”. Både hon och Ida-Karin vill att biblioteken ska ha 
temaveckor där det ska finnas mycket material med homotema, bland annat om olika sätt att 
skaffa barn och leva med barn. Jenny anser att högskole- och universitetsbibliotek ”absolut 
ska ha [hbt-relaterad] forskning” och att denna ska finnas lättillgänglig. Dessutom anser hon 
att folkbiblioteken ska visa upp sitt hbt-material med motiveringen att ”det ju faktiskt är 
ganska vanligt nuförtiden”.  
 
Frågan om vad för slags information biblioteken ska tillhandahålla och hur denna information 
bör organiseras är något de som intervjuats har olika åsikter om. Flera uttrycker att de är miss-
nöjda med bibliotekens utbud, att det är för litet och inaktuellt. Huruvida det som finns ska ha 
en egen avdelning eller vara integrerat med det övriga beståndet är en tvistefråga. Beatrice 
och Jenny tycker inte att material som vänder sig till samkönade föräldrar ska ha en egen av-
delning då de anser att det upprätthåller en uppdelning och åtskillnad mellan heterosexuella 
och icke-heterosexuella.  Beatrice påpekar att det dessutom finns heterosexuella som vill sätta 
sig in i situationen för samkönade föräldrar och att det då är bättre om allt material står till-
sammans med andra föräldraböcker. Både Jenny och Beatrice menar dock att det är viktigt att 
materialet är indexerat efter innehåll och därmed lätt kan sökas och återfinnas i bibliotekets 
katalog. Malin, Elisabeth och Diana tvekar över huruvida de tycker att materialet ska ha en 
egen avdelning eller ej och ser både för och nackdelar med detta. Fördelarna är att materialet 
blir lättare att finna medan nackdelarna är segregering och utanförskap. Elisabeth säger 
exempelvis att hon tycker det är svårt att söka i katalogen då hon ibland inte vet vad hon letar 
efter eller vilka ord hon ska söka på och att en egen hylla då skulle vara användbar. Andrea 
vill att biblioteket, med hjälp av speciella hyllor, ska skylta med hbt-material för att visa att 
dessa användare är en del av bibliotekets besökare samtidigt som hon inte vill att icke-
heterosexuella ska ”exotiseras”. Hon önskar att alla användare ska ha möjlighet att ta del av 
hbt-material, ”andra människor som inte aktivt söker efter sådant material ska kunna snubbla 
över det, se att det finns och ingår i den normala uppsättningen”. Både Diana och Ida-Karin 
tycker att biblioteken borde ha flera exemplar av böcker med hbt-tema så att de kan stå både i 
en egen hbt-avdelning samt bland andra böcker om graviditet. Ida-Karin menar också att 
biblioteket skulle kunna vara en plats där användarna kan få tag på aktuell information om 
ämnet. Hon uttrycker att ”man vet ju att det är färre och färre som lånar böcker och som söker 
information på bibliotek, så varför kan detta inte bli deras nya roll?” Hon föreslår att det på 
bibliotek ”skulle kunna finnas en uppdateringsmänniska som visste vart man kunde vända sig 
om man ville veta mer!”.  
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7. Analys och diskussion  
Vi kommer i detta kapitel att analysera och diskutera de resultat som framkommit i 
intervjuerna som redovisats i föregående kapitel. Kapitlet är indelat i tre större avsnitt där den 
första delen fokuserar på studiens frågeställningar, den andra berör studiens utförande och den 
tredje diskuterar förslag till, och behov av, vidare forskning inom ämnet.   

7.1 Studiens frågeställningar 
Nedan analyseras resultaten med hjälp av de två teoriverktyg vi presenterat i uppsatsens teori-
kapitel. Återkoppling till teorier om heteronormativitet sker genomgående medan McKenzies 
modell främst är aktuell i delfrågorna 2-4, då den inte är utvecklad på ett sådant sätt att den 
kan förklara eller beskriva specifika informationsbehov. I analysen använder vi oss av de 
begrepp de båda teoriverktygen gjort oss bekanta med (inkludering, exkludering, homofobi, 
aktiv skanning, aktiv sökning osv.). Diskussionsdelen är integrerad i analysen och innehåller 
författarnas egna åsikter samt återknyter till tidigare studier.  

7.1.1 Har kvinnor i samkönat föräldraskap ett specifikt informationsbehov 
rörande graviditet och föräldraskap och hur kan detta i så fall beskrivas och 
förklaras? 
Svaret på vår första frågeställning är både ja och nej. Av de resultat som framkommer i denna 
studie skulle vi kunna svara att nej, kvinnor i samkönat föräldraskap har inte några särskilda 
informationsbehov som skiljer sig från andra föräldrars. Snarare uttrycker de likt alla 
människor ett behov av information som riktar sig till dem och den nya situation i vilken de 
befinner sig. Det som däremot är specifikt är att de befinner sig utanför normen, till skillnad 
från föräldrar som skaffar barn i heterosexuella parförhållanden. Det specifika i 
informationsbehovet utgörs således av att kvinnorna i vår studie säger sig vilja ha information 
som speglar och beskriver en föräldrasituation som bryter mot normen. Ytterligare en specifik 
aspekt av detta informationsbehov är att flera av de behov som nämns är svåra att få 
tillfredställda av de institutioner i samhället som säger sig rikta sig till alla föräldrar, såsom 
sjukvård och bibliotek. Flera av informanterna i studien är av uppfattningen att dessa 
institutioner istället tillhandahåller information som speglar en normativ sexualitet och familj. 
 
Flera av de informationsbehov som angivits (att få information om andra kvinnor i liknande 
situation, att få information om icke-heteronormativa familjebildningar, att få information om 
hur de praktiskt kan gå tillväga för att skaffa barn m.fl.) kan anses vara konsekvenser av den 
rådande familjenormen i Sverige där en familj antas bestå av ett heterosexuellt par med barn. 
Denna norm hänger samman med Butlers beskrivning av hur kön, genus och sexualitet är 
sammankopplade för att anses vara begripliga och socialt godkända. Samkönade kvinnors 
familjekonstellation står utanför denna norm vilket leder till problem då de vill ha information 
som speglar de egna erfarenheterna. De normativa familjerna finns representerade i mängder 
av olika kontexter, allt från i sagoböcker och skönlitteratur till biologiböcker, media, reklam 
m.m. Däremot osynliggörs alternativen till ’det normala’, vilket har lett till att samkönade 
föräldrar är svältfödda på representationer av den slags familj som de själva vill bilda. Den 
andra sidan av myntet, att framställa avvikelser från normen som något konstigt och ej 
önskvärt (Butler 1999 s. 177f), har lett till att en stor mängd av det material som finns ofta 
framställer samkönade familjer på ett negativt eller problematiserande sätt vilket exempelvis 
Persson uppmärksammar när hon granskar SOU 2001:10 Barn i homosexuella familjer (2002, 
s. 23). Ett annat exempel är hur lesbiska ofta framställs som olämpliga föräldrar (Johansson 
2004, s. 16). Denna negativa fokusering och framställning kan tolkas som exempel på det 
Rosenberg kallar exkludering (2002, s. 100ff) vilket förstärker uppdelningen mellan 
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heterosexualitet och andra sexualiteter. Att informanterna upplever den exkluderande 
principen när de försöker tillgodogöra sig information om föräldraskap förklarar varför de 
uppger att de har ett stort behov av information som är positiv och som speglar de egna 
erfarenheterna. Detta behov känns även igen från tidigare studier (Whitt 1993; Ericson & 
Hvidén 2003; Rothbauer 2004, m.fl.).  
 
Till viss del är behovet av information om hur de ska gå tillväga för att skaffa barn ound-
vikligt, emellertid tycker vi oss kunna se att kvinnor i samkönat föräldraskap har ett enormt 
stort behov av denna typ av information. Vi tolkar det som ett resultat av att det är svårt och 
krångligt för samkönade par att skaffa barn. Svårigheten består i att det finns flera oundvikliga 
möten med institutioner där kvinnorna ofta känner att de är oroliga inför hur de kommer att 
behandlas samt vad de har för rättigheter. Informationsbehoven uttrycks då som juridiska, 
praktiska, medicinska och inte minst att de vill ha kunskap om hbt-kompetenta institutioner. 
Att det är krångligt för samkönade att skaffa barn är inget som är naturligt eller oundvikligt, 
det är en följd av att samhällets lagar, regler, föreställningar och till och med själva språket är 
heteronormativt (Ambjörnsson 2006, s. 52). Att ta sig igenom denna process i kombination 
med att ta sig över de normativa barriärerna är faktorer vilka kan sägas bidra till att beskriva 
informationsbehovet rörande graviditet och föräldraskap som specifikt för kvinnor i samkönat 
föräldraskap. Specifika informationsbehov för lesbiska som följd av en invecklad insemina-
tionsprocess är även något som framkommer i amerikanska studier (Chabot & Ames 2004, s. 
352; MacManus, Hunter & Renn 2005, s. 13).  
 
Behovet av att vilja veta vilken sjukvårdspersonal, dagis eller skola som inte är homofob ser 
vi som ett klart uttryck för ett behov som är sprunget ur en medvetenhet om de bestraffningar 
som icke-heterosexuella kan bli utsatta för. Dessa bestraffningar är i sin tur en del av själva 
upprätthållandet av ett heteronormativt samhälle där det annorlunda ständigt måste definieras 
som avvikande, värderas som sämre samt bestraffas (Rosenberg 2002, s. 101). 
 
Informanternas informationsbehov är präglade av de heteronormativa föreställningar som 
finns i samhället om familjebildning och barns utveckling. Detta är något vi tycker oss kunna 
skönja i de behov som framkommit av att veta hur frånvaron av en fadersgestalt kan komma 
att påverka barn. Ett sådant behov visar tydliga spår på att vara skapat i en heterosexistisk 
samhällskontext och det hade inte uppkommit om det inte hade funnits en föreställning om att 
familjer med en pappa och en mamma är det normala och sunda. Detta kan jämföras med den 
studie Ryan-Flood gjort som visar hur lesbiska kvinnors tankar kring familj ofta är präglade 
av den rådande samhällsdiskursen (Ryan-Flood 2003). Dessutom indikerar detta behov att 
informanterna utgår från en binär könsuppfattning, eftersom de befarar att två kvinnor inte ska 
kunna fostra ett barn som en man och en kvinna enbart på grund av deras könstillhörighet. Det 
tycks vara något väldigt speciellt med kön då exempelvis ingen av de vita informanterna 
uppger att de vill veta hur barnet kan komma att påverkas av att båda föräldrarna är vita. 
Könen behandlas i detta fall som naturliga, konstanta och ömsesidigt uteslutande. Behovet av 
att veta hur frånvaron av en man påverkar barnet kan tänkas ha uppkommit till följd av det 
som Nordqvist beskriver som en politisk vilja till obligatorisk manlig närvaro i varje familj 
(2006, s. 34), vilken syns både i den rådande diskursen om de biologiska familjebanden i 
Sverige samt i de svenska lagarna. Däremot skulle de informationsbehov som handlar om hur 
de kan bryta traditionella familjemönster (behov av information om the extended family etc.) 
kunna tolkas som motstrategier i ett heterosexistiskt samhälle. 
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7.1.2 Hur söker och erhåller kvinnorna information rörande graviditet och 
föräldraskap? 
Informanternas redogörelser vittnar om att de använder en stor variation i typer av 
informationskällor när de söker information. Vi tolkar det som att dessa varierande och ofta 
engagerade sökstrategier är en konsekvens av att den information som eftersöks är 
svårtillgänglig, bristfällig och fragmenterad. De flesta uppger att de vänder sig till sjukvården 
för att få övergripande information om insemination, men även för att få svar på mer specifika 
frågor. Sådana sökningar kan liknas vid det McKenzie benämner aktiv sökning och präglas av 
frågor likt: Var får vi inseminera i Sverige? Hur fungerar lagstiftningen? Hur ser en 
inseminationsprocess ut? Frågorna berör ofta de oundvikliga moment i den process som det 
innebär att insemineras som lesbisk. De ställer dessa frågor till institutioner vars ansvar det är 
att tillhandahålla informationen, det vill säga sjukhus, försäkringskassa, socialstyrelse m.fl. 
Ändå visar vår studies resultat att denna aktiva sökning vid förvånansvärt många tillfällen inte 
uppfattas ge bra resultat. Informanterna uppger att de blir runtskickade, att det tar lång tid 
innan de får svar, att informationen de får endast riktar sig till heterosexuella eller att de helt 
enkelt inte blir identifierade som personer som behöver information, det vill säga som 
blivande mammor. Med andra ord skulle institutioners bemötande av kvinnopar kunna tolkas 
som ett exempel på det mest grundläggande i heteronormativitetsbegreppet, nämligen hur 
samhällets institutioner endast uppmuntrar heterosexuella handlingar. Detta görs genom att 
heterosexuella handlingar ses som självklara medan icke-heterosexuella handlingar, såsom 
lesbisk insemination, särskiljs och ses som ett problem som de inte kan eller vill hantera. 
Genom att inte uppmuntra och stödja samkönade föräldrar vidmakthåller sjukvården den 
heterosexuella familjebilden.  
 
Andra exempel på aktiv sökning som anges av informanterna är sökningar på Internet, 
kontakt med utländska kliniker men även frågor till vänner, bekanta och till och med 
främlingar. Forum såsom grupper, föredrag och workshops verkar vara viktiga källor för 
denna grupp. De här informationskällorna är tätt sammankopplade med behovet av att ta del 
av andras erfarenheter och livsberättelser och beskrivs till skillnad från sjukvården i positiva 
ordalag. Det verkar alltså som att aktiv sökning fungerar bättre med denna typ av informella 
källor. Uppkomsten och användandet av dessa grupper och work-shops kan ses som ett 
motstånd mot den heteronormativa informationsmiljön och ett möjliggörande till en alternativ 
informationsstrategi för att kompensera för de mindre effektiva och heteronormativa formella 
källorna. I de amerikanska studier vi tagit del av bekräftas dessa resultat, dvs. att användandet 
av alternativa informationsstrategier är det vanligaste sättet för samkönade föräldrar att söka 
information (Rothbauer, 2004; MacManus, Hunter & Renn, 2005; Chabot & Ames, 2004).  I 
MacManus, Hunter och Renns studie nämns det explicit att lesbiska sällan använder sig av 
sjukvården (2005, s. 19) vilket är en stor skillnad mot resultaten i vår studie. I Sverige tycks 
kvinnor i samkönat föräldraskap än så länge ha ett stort förtroende för att sjukvården ska 
kunna bistå dem med aktuell och relevant information. En annan möjlig förklaring skulle 
kunna vara att de upplever att de inte har något annat val än att vända sig till sjukvården. 
 
Vissa av informanterna beskriver även informationssökningar som går att likna vid det 
McKenzie kallar aktiv skanning.. De beskriver hur de söker allmän information på platser de 
tror möjligtvis kan tillhandahålla sådan. Främst sker detta när de vill ha övergripande 
information om föräldraskap eller när de inte riktigt vet vad de letar efter. Exempel på detta är 
sökningar i bibliotekens kataloger på ’homosexualitet’ och ’föräldraskap’. Dessa breda 
sökningar beskrivs sällan som lyckade (mer om detta i avsnitt 7.1.5 Bibliotek). Även 
browsing av bokaffärernas barn/familj-hyllor tolkar vi som sökningar på nivån Aktiv 
skanning, ett informationsbeteende som även det ofta är ofruktsamt. Däremot är den aktiva 
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skanningen mer effektfull när den utförs i miljöer och bland källor som specifikt vänder sig 
till hbt-grupper. De regelbundet utkommande hbt-tidningarna QX och Kom ut är exempel på 
källor vari browsing uppges fungera bra. Även om det finns material av intresse i övrig media 
är det främst i hbt-media som informanterna uttrycker att de ofta stöter på information av 
intresse och relevans. Här kan vi alltså se spår av att det finns en uppdelning, om än inte helt 
bestämd, av vilka källor som fungerar beroende på vilken sexualitet informationssökaren har. 
Detta är något som med queerteoretiska glasögon kan tolkas som en konsekvens av den för 
heteronormen nödvändiga uppdelningen mellan heterosexualitet och alla andra sexualiteter. 
Informanterna berättar att det finns ett överflöd av mammatidningar men att dessa innehåller 
sällan något som inkluderar eller vänder sig till samkönade mammor. När representationer väl 
finns blir resultatet att de samkönade mammorna framställs som annorlunda, undantag, från 
de heterosexuella föräldrarna. Detta är också en skillnad vi märker från hur informanterna får 
information i de amerikanska studierna, som visar att hbt-användare uppger att källor såsom 
hbt-bokaffärer och andra hbt-relaterade källor är vanliga och tillfredställande. Kanske 
kommer vi även att se en sådan utveckling här i Sverige när samkönat föräldraskap bli allt 
vanligare? 
 
I de resultat som intervjuerna genererat är det sällsynt med sökbeteenden som kan klassas som 
det McKenzie kallar obestämd övervakning dvs. att informanterna råkar stöta på information i 
en oväntad miljö. Vi tolkar endast de två utsagor som handlar om att information stöts på 
genom debatter i radio och tv som tillhörande nivån Obestämd övervakning. Vår tolkning av 
detta resultat är att den information som finns är så pass liten till mängden och finns i hbt-
specifika miljöer vilket gör att den återfinns antingen genom aktiv sökning eller genom aktiv 
skanning. McKenzie beskriver att bland de tvillingmammor hon undersökte i sin studie 
förekom det ofta sökningar som kunde karaktäriseras som obestämd övervakning. Den 
obestämda övervakningen blev möjlig genom att tvillingmammor är lättidentifierbara med 
sina stora magar och dubbelbarnvagnar och att andra tvillingmammor, eller ombud till sådana, 
lätt kan identifiera dem och ställa frågor när de ser dem. Detta är inte något som denna studies 
informanter nämner. De träffar andra samkönade föräldrapar antingen genom tips från vänner 
eller på specifika gruppträffar, inte på gator och torg. 
 
En typ av informationssökning som beskrivs som fungerande i intervjuerna, om än ej vanligt 
förekommande, är sökningar som skulle kunna klassas som det McKenzie kallar för 
informationssökning genom ombud. Sökning genom ombud karaktäriseras av att en annan 
person rekommenderar information eller utför sökningar för att sedan förmedla information. 
Exempel på detta är när informanterna blir tilldelade en kontaktperson inom sjukvården som 
förmedlar information till dem eller när de får tips av vänner och bekanta. Sådana 
söksituationer beskrivs som väl fungerande samt att informationen som fås är relevant och 
värdefull. Ur ett queerteoretiskt perspektiv kan detta förklaras som att icke-heteronormativa 
föräldrapar då får uppleva det som heteronormativa ständigt upplever, nämligen att få sitt 
behov synliggjort och få bekräftelse och information av samhällets institutioner på ett vis som 
gör att de känner sig inkluderade och inte som ett problem. Det vanligaste ombudet är dock 
inte en person tillhörande en samhällsinstitution utan en vän eller en bekant. Vi tolkar detta 
som att ombud måste ha god kännedom om de informationsbehov och den 
informationssituation i vilken kvinnor i samkönat föräldraskap befinner sig. Denna kännedom 
verkar ofta saknas inom samhällsinstitutioner och flera av informanterna uttrycker att 
huruvida de får ett bra bemötande, och relevant information, eller ej tycks bero på vilken 
person de möter.   
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7.1.3 Förekommer det några barriärer i informationssökningen och i så fall 
vilka? 
Innan vi utförde studien var vi medvetna om förekomsten av barriärer i informationssökning 
rörande material om samkönat föräldraskap men vi blev ändå förvånade över den mängd olika 
barriärer som framkommit i intervjuerna. 
 
Den tydligaste, och kanske mest frustrerande barriären, verkar vara att de institutioner som 
ska assistera kvinnor i samkönat föräldraskap inte har någon bra och lättillgänglig 
information. Detta upplevs som varierande svårt av föreliggande studies informanter där 
känsloskalan sträcker sig från enorm irritation till förståelse och nästan ett försvarande av 
informationsbristen.  En av de mer frustrerade informanterna säger att det känns otroligt 
kränkande att ideligen få höra att det inte finns någon information ”för det är ju så nytt” och 
”nu är det ni som får lära oss istället”. En annan informant uppger istället att man får ha 
förståelse för att det är svårt att hitta information eftersom det relativt nyligen blivit tillåtet i 
Sverige för lesbiska kvinnor att inseminera. En analys av anledningen till diskrepansen mellan 
dessa båda uttalanden är svår att göra men vi som författare kan inte låta bli att kommentera 
att själva företeelsen av informationsbrist grundar sig i att det tidigare inte varit möjligt, enligt 
svensk lag, för lesbiska kvinnor att skaffa barn tillsammans. Det råder brist på information 
eftersom homosexualitet ansetts vara en sjukdom fram till 1979 med konsekvens att det, i 
lagarna, fortfarande förekommer skillnader mellan homo- och heterosexuella. Fram till för två 
år sedan var det inte tillåtet för lesbiska att bilda familj och sett ur ett queerteoretiskt 
perspektiv grundar sig det i en institutionaliserad heterosexism där endast heterosexuella 
familjer, och människor, tolereras.  Även de sjukhus vars hemsidor antingen helt saknar 
information om samkönad insemination, eller där informationen beskrivs av informanterna 
som heteronormativ, kan sägas vara en del av en institutionaliserad heteronormativitet där 
familjebildningsmodeller med heteronormativa förlagor premieras. Genom att inte låta den 
samkönade inseminationen synas och ta plats kan denna informationsbarriär tolkas som en 
konsekvens av det Rosenberg beskriver som inkluderingsprincipen (2002, s. 100ff). Visst får 
lesbiska vara med men inte för mycket, eller så anses kvinnor i samkönat föräldraskap likväl 
kunna tillgodogöra sig information som vänder sig till heterosexuella. 
 
Det genomgående icke-användandet av bibliotekarien skulle kunna tolkas som konsekvenser 
av en internaliserad homofobi hos kvinnorna. Flera anger att de tycker det är jobbigt eller pin-
samt att fråga bibliotekarien efter material om icke-heterosexuella frågor. Andra säger att de 
inte behöver bibliotekariens hjälp alternativt att de kan tänka sig att fråga men då för att de 
ändå har frågat om ”en massa andra pinsamma saker” (Diana). En av informanterna säger 
uttryckligen att detta kan bero på en internaliserad homofobi (Ida-Karin), att hon tycker det är 
pinsamt att vara lesbisk eller är rädd för vad bibliotekarien ska tycka när hon kommer ut. Det 
finns flera intressanta aspekter i dessa uttalanden. Den första handlar om den internaliserade 
homofobin i att se den egna sexualiteten som pinsam, som enligt Butler beror på att skam är 
en del av den homosexuella identiteten (Butler i Dahl 2005, s. 22). Den andra är att det kan 
finnas en rädsla för att komma ut för en främmande person vilket synliggör den ständiga 
medvetenhet många homosexuella har om att vara annorlunda och därmed riskera att bli 
utsatta för homofobi. Den sista aspekten är knuten till det faktum att homo- och bisexuella 
personer måste komma ut för varje ny person de möter. Bara genom att fråga efter en bok om 
icke-heterosexuellt material gör att användaren upplever det som att komma ut med sin 
sexualitet. Detta bygger på antagandet om att alla är heterosexuella till motsatsen bevisas, 
något de flesta homo- och bisexuella får erfara varje dag.  
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Övriga barriärer som anges är att vissa av de intervjuade kvinnorna känner sig osynliggjorda 
som föräldrar och informationsbehövande exempelvis inom sjukvården. Denna barriär berör 
särskilt mammor som bär ett barn under en graviditet. De upplever att de inte identifieras som 
informationsbehövande eller att de helt enkelt ignoreras av sjukvårdspersonal. Detta 
osynliggörande av informationsbehov är något som känns igen från MacManus, Hunter och 
Renns studie (2005, s. 17). I de fall sjukvårdspersonalen inte förstår att de båda kvinnorna är 
blivande mammor ser vi uttryck för en heteronormativ bild av hur en familj bör se ut vilket 
ger svåra konsekvenser för de blivande mammorna. Att heterosexuella inte kan identifiera ett 
lesbiskt par utan istället förutsätter heterosexualitet tror vi är en barriär för att information 
genom ombud ska kunna ske. Förutsättningen för att ett ombud ska kunna fungera som 
informationsförmedlare är att denna person lätt identifierar och förstår ett informationsbehov. 
I de fall där personalen medvetet ignorerar föräldrarna kan det sägas vara exempel på den 
institutionella homofobi som ett heteronormativt samhälle systematiskt utsätter homo- och 
bisexuella personer för. Att inte säga ifrån eller kräva sina rättigheter behöver inte betyda att 
kvinnor i samkönat föräldraskap godtar omvärldens heteronormativa synsätt på vad en familj 
är (internaliserad homofobi) utan det beror snarare på den känsliga och utlämnande situation 
de befinner sig i som patient och blivande förälder. Som Ida-Karin säger, ”det är lätt att man 
blir väldigt snäll i en sån utsatt situation”.  
 
Dessa resultat kan tolkas som att barriärer uppkommer p.g.a. en bristande medvetenhet om 
den situation kvinnor i samkönat föräldraskap befinner sig, både om föräldrasituationen men 
även den större samhällssituationen.  

7.1.4 Hur använder kvinnorna biblioteket i denna situation och vilka funktioner i 
biblioteket kan förbättras för att möta deras behov? 
Det visade sig att användningen av bibliotek som informationskälla för information om 
graviditet och föräldraskap är ytterst begränsad hos de kvinnor vi intervjuat. När 
informanterna väl använder sig av biblioteket gör de detta genom att söka i katalogen samt 
genom att själva leta sig fram längs hyllorna. Deras sökande kan jämföras med det McKenzie 
kallar aktiv sökning och aktiv skanning. Den aktiva sökningen används för att återfinna ett 
specifikt dokument medan den betydligt mer vanliga aktiva skanningen utgörs av browsing 
bland hyllor och övergripande sökningar i katalogen. Att aktiv skanning är vanligare i 
biblioteksmiljöer tolkar vi vara en konsekvens av att förutsättningarna för aktiv sökning är 
sämre. Aktiv sökning förutsätter en kännedom om dokument som eftersöks (såsom titel eller 
författare), alternativt att relevanta dokument är indexerade på ett sådant sätt att 
intresseområdet framhävs. Anledningen till att det inte sker fler lyckade aktiva sökningar i 
katalogen kan vara att ämnesindexeringen av relevant material är bristfällig, något som 
tidigare studier visat (Ericson & Hvidén 2003; Söderman 2006, s. 25).  Istället använder 
informanterna sig av aktiv skanning genom att undersöka de hyllor de tror innehåller relevant 
material. Denna form av browsing kan också vara en problemfylld upplevelse då flera av 
informanterna uppger att de inte riktigt vet var de ska leta vilket kan tolkas som en 
konsekvens av ett heteronormativt klassificeringssystem samt inkonsekventa 
hylluppställningar. Att icke-normativa grupper osynliggörs i klassificeringssystemen och 
därmed sprids ut bland bibliotekens hyllor är ett problem som uppmärksamts i tidigare 
forskning (Söderman 2006, s.35). Således verkar det som att dessa två av bibliotekets 
huvudverksamheter, indexering och klassificering, är präglade av ett heteronormativt synsätt 
till den milda grad att de inte kan anses fungera i enlighet med bibliotekens övergripande syfte 
att bistå samhällets alla medborgare med bibliotekets tjänster.  
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Den största anledningen till icke-användandet av biblioteket är dock föreställningen om att det 
inte finns någon aktuell eller relevant information där. Detta är en föreställning som blir be-
kräftad av de informanter som verkligen försöker hitta information genom olika typer av 
sökningar på biblioteken. Anledningarna till bristen på material kan vara flera, bland annat det 
som Berman kallar bibliotekariers inside censorship (Berman, 2001). Denna självcensur 
skulle kunna innebära att svenska bibliotek omedvetet inte köper in hbt-material i samma 
utsträckning som heteronormativt material. Föreliggande studies informanter tolkar frånvaron 
av material som att hbt-personer inte tillhör bibliotekens målgrupp. En sådan uppfattning 
torde i sin tur leda till minskad biblioteksanvändning. Tidigare studier visar dock att hbt-
användare ofta besöker biblioteket trots att de inte är nöjda med utbudet (Creelman & Harris, 
1990; Rothbauer, 2004).  
 
Samtliga informanter i denna studie uttrycker att det är viktigt att känna sig synliggjorda och 
inkluderade i det material som vänder sig till föräldrar. Sådant material verkar vara något som 
de flesta bibliotek har problem att förmedla. De bibliotek som nämns ha en positiv roll i 
informationssökningen är sådana som uttalat och tydligt uppger sig ha material om icke-
heterosexuella personer, exempelvis bibliotek för genusstudier. Det är lätt att föreställa sig att 
samkönade föräldrar känner sig mer hemma på dessa bibliotek, där de upplever att beståndet 
synliggör och inkluderar deras livs- och föräldrasituation på ett sätt som folkbiblioteken inte 
gör. Problemet med bibliotek för genusstudier är att de inte vänder sig till allmänheten och att 
det material de erbjuder i första hand är av vetenskaplig karaktär. Av informanternas 
upplevelser att döma verkar det som att biblioteken har problem med ytterligare en av sina 
huvudverksamheter, nämligen beståndsutvecklingen. Rimligtvis borde det inte endast ligga på 
vetenskapsbibliotekens lott att bidra med material som skildrar andra familjekonstellationer 
än den heterosexuella. För att förbättra informationssituationen för kvinnor i samkönat 
föräldraskap krävs att även folkbiblioteken ser över vilka strategier för beståndsutveckling de 
agerar efter och vilka grupper som blir synliggjorda i beståndet.  Att inte införskaffa böcker 
och litteratur som speglar en icke-heteronormativ livsstil tolkar vi som ett resultat av 
Rosenbergs inkluderade princip (2002, s.100ff), nämligen att det lilla material som finns anses 
vara tillräckligt för hbt-personer, alternativt att hbt-personer likväl kan läsa material som 
speglar ett heterosexuellt liv. 
 
Känslan av att inte tillhöra den tänkta målgruppen på bibliotek kan tänkas ytterligare spä på 
uppfattningen av att vara annorlunda eller betraktas som avvikande. Det visar sig i 
intervjuerna att en andledning till att informanterna inte frågar bibliotekarien efter information 
om icke-heterosexualitet är att de inte tror att bibliotekarien har någon kunskap om den typen 
av material. Anledningen till denna uppfattning kan vara de flesta biblioteks sparsmakade 
samlingar av hbt-litteratur samt deras avsaknad av information om hbt-familjer.  Faktum är att 
ingen av informanterna använder sig av bibliotekarien vilket därmed begränsar sökningar på 
McKenzies nivå Genom ombud. Dessa typer av sökningar, där någon annan utför aktiv 
sökning, skanning eller sökningar genom obestämd övervakning, uppges annars fungera väl 
av studiens informanter. Vi tror att denna typ av sökningar skulle vara till stor hjälp på 
bibliotek då informationssökaren genom dessa kan utnyttja bibliotekariens expertis som 
informationsspecialist. Detta förutsätter dock att bibliotekarier har tillräcklig kunskap om 
informationsbehoven hos kvinnor i samkönat föräldraskap. En sådan kunskap bör 
karaktäriseras av att både kunna identifiera ett informationsbehov samt att kunna förstå 
informationssituationen och dess uppkomst. En sådan förståelse skulle innebära att 
bibliotekspersonalen tydligt visar att biblioteken är medvetna om att det finns andra 
människor än heterosexuella som är intresserade av att skaffa familj och barn. Ett möjligt sätt 
att visa detta på, vilket flera av informanterna föreslår, är genom tydligare skyltning och 
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förbättrad tillgänglighet genom inköp och indexering. I en analys av de resultat som rör 
bibliotekariens roll framkommer således att den centrala funktion som referenssamtalet 
innehar på biblioteken inte upplevs fungera i denna situation. Referenssamtalets funktion 
verkar dessutom vara sammankopplad med beståndsutvecklingen då en förbättrad sådan 
upplevs visa att bibliotekarien besitter kunskap att hantera referensfrågor.  
 
För att bemöta det faktum att användare tycker det är obehagligt, eller onödigt, att använda sig 
av bibliotekarien är det viktigt att biblioteket skaffar sig kunskap om hur materialet bäst 
organiseras på hyllorna. Åsikterna om huruvida material som speglar ett icke-heteronormativt 
liv ska ha en egen avdelning eller om det ska stå tillsammans med bibliotekets andra böcker är 
en fråga som engagerar och splittrar många hbt-personer. I flera bokaffärer och på bibliotek 
utomlands är en uppdelning vanlig men när vi frågar denna studies informanter om vad de 
anser om saken är de inte säkra på att det är en bra lösning. De fördelar som anges av 
informanterna är att materialet blir lättillgängligt, särskilt om användaren inte vet vad hon 
letar efter och då det ofta är svårt att hitta i katalogen. Den största nackdelen uppges vara att 
det blir en än större uppdelning mellan heterosexualitet och queera sätt att leva. Att 
informanterna upplever en separat avdelning som något negativt kan tolkas som en rädsla för 
att det utanförskap som deras val av familjebildning har lett till ska fördjupas och att en 
uppdelning ytterligare stärker normens definition av hbt-praktiker som avvikande. En 
uppdelning och särskiljning av sexualiteter är också förutsättningen för att ett hierarkiskt 
maktsystem med bestraffningar ska kunna fungera menar Butler. Andra nackdelar som anges 
med en separat avdelning är att informanterna vill att också heterosexuella ska kunna se och ta 
del av hbt-information. Det intressanta i denna typ av uttalanden är att det förutsätts att 
heterosexuella inte söker sig till en särskiljd hbt-avdelning för att läsa om hbt-föräldrars 
familjesituationer. (Däremot förutsätter heterosexuella ofta att hbt-personer ska söka bland 
heteromaterialet efter information.) Informanterna menar att de människor som inte vill bli 
förknippade med icke-heterosexualitet kommer att hålla sig borta från normavvikande 
beteenden såsom att vistas på bibliotekets hbt-avdelning. Att ha ett samlat material kan då 
även ses som en strategi att tvinga heterosexuella att vistas bland hbt-personer och därmed 
lära sig om andra sätt att leva. Varför föreliggande studies informanter inte är lika positiva till 
en egen avdelning som informanterna i bland annat Normans (1999, s. 192) studie är svårt att 
spekulera i. Kanske beror det på att inställningen till exotiserandet av hbt-personer har ändrats 
sedan Normans studie utfördes eller så kan det bero på att denna studies informanter befinner 
sig i en annan livssituation. Frågan om hur hylluppställningen organiseras på bibliotek är som 
Söderberg anmärker tätt förknippad med klassifikationssystemen (Söderberg 2006, s. 35). 
Förändringar i SAB med syfte att synliggöra icke-heteronormativa grupper (och även de 
normativa grupperna) skulle med största sannolikhet påverka bibliotekens hylluppställningar 
på ett sådant sätt att det icke-heteronormativa materialet blir lättare att återfinna. De enskilda 
biblioteken har i sin tur själva möjlighet att påverka och förändra sina hylluppställningar, 
delvis oberoende av SAB. Av resultaten i denna studie att döma råder det ingen tydlig enighet 
i huruvida sådana förändrade hylluppställningar innebär separata avdelningar för hbt-material 
eller inte. 

7.2 Reflektioner kring studiens utförande 
Vi tycker oss kunna konstatera att de två teoriverktyg vi valt har kompletterat varandra på det 
sätt vi önskade, genom att ge en förståelse för informationskontexten samt genom att tillföra 
begrepp att beskriva informationsbeteenden med.  I efterhand har det nästan tett sig svårt att 
förstå hur resultatet skulle kunna analyseras och förstås utan den queerteoretiska inriktningen. 
Då båda teorierna utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv visade de sig inte heller 
vara svåra att kombinera, vilket naturligtvis upplevts som positivt av oss författare. I detta 
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avsnitt vill vi dock påpeka att vi i studiens analysdel inte upplevde det möjligt utnyttja 
McKenzies modell över informationssökning i den utsträckning vi hade önskat. Främst var 
det svårt att använda modellens två olika faser till mer än att beskriva hur en informant 
antingen fick kontakt med en informationskälla eller interagerade med den. Det hade varit 
önskvärt och intressant att undersöka när och hur informationsbeteenden sker i de båda 
faserna samt vilket samband detta har med de olika nivåerna av informationssökning. Det 
insamlade empiriska materialet var dock inte så utförligt att en sådan analys var möjlig. En 
mer omfattande användning av McKenzies modell skulle ha krävt att intervjuguiden innehöll 
mer specifika frågor om informanternas sökbeteenden och kontakt med källor, något vi inte 
förutsåg då vi gjorde intervjuerna. Trots detta anser vi modellen har fungerat väl i studien då 
den möjliggjort ett synliggörande av på vilka sätt informationssökningar sker i den studerade 
situationen. 
 
Valet att utföra studien med hjälp av en kvalitativ metod anser vi har verkat i enlighet med 
studiens syfte då de semistrukturerade intervjuerna möjliggjort att de intervjuade kvinnorna 
själva kunnat formulera och förklara den informationssituation de upplever. I efterhand anser 
vi även att detta utgör ett bra komplement till de många kvalitativa enkätstudier som gjorts om 
hbt-personers informationsbehov. Denna använda intervjumetoden har dock resulterat i att 
intervjuerna har sett olika ut beroende på vad informanten själv upplevt vara viktigt att 
framhålla under samtalet. En annan faktor som bidragit till intervjuernas olikartade innehåll 
har varit de intervjuades olika livssituationer i förhållande till graviditet och föräldraskap. Vi 
antar att det finns en skillnad i hur exempelvis Jenny och Elisabeth, som ännu inte börjat 
inseminera, och Ida-Karin och Malin, vars barn är födda, upplever sin informationssituation. 
Denna skillnad kan dels bero på att de behöver olika typer av information vid olika tillfällen i 
inseminationsprocessen men den kan även bero på att lagar och samhällsattityder ändras. 
Andra skillnader i informanternas livssituation kan vara faktorer som: klass, ålder och tidigare 
informationsvanor. Vi misstänker även att det kan spela roll om kvinnorna har möjlighet till 
kontakt med andra kvinnor i liknande situation, då detta underlättar informationssökningar 
samt skapar möjligheter till samtal och reflektioner kring dessa erfarenheter vilket kan under-
lätta i en intervjusituation. Kanske hade det varit önskvärt att intervjua kvinnor som befinner 
sig i mer likartade livssituationer då det hade kunnat innebära analys av en mer specifik in-
formationssituation men detta var inte möjligt då det inte var helt enkelt att finna informanter 
till studien. Istället skulle vi kunna säga att bredden av livserfarenheter hos informanterna kan 
tillföra studien mycket i form av ett rikt material. Eftersom syftet med studien inte är att 
generera ett generaliserbart resultat om gruppen anser vi att materialet med de varierande 
upplevelserna snarare kan sägas beskriva hur komplex en informationssituation kan te sig. 
Efter att ha tagit del av de åtta kvinnornas berättelser tycker vi oss ändå ha kunnat urskilja 
flera mönster och intressanta fenomen vilka vi lyfter fram och fokuserar på i studien. 
 
Ett orosmoment inför studiens utförande var att intervjuerna skulle skilja sig åt som en 
konsekvens av att vi som författare använder oss av olikartade intervjutekniker (såsom att 
tendera att ställa ledande frågor, att fråga fler eller färre uppföljande frågor etc.). För att 
minimera risken för detta hade vi kontinuerlig kontakt med varandra mellan intervjuerna där 
vi rapporterade vad som sagts och vad vi funnit intressant att fokusera på. När intervjuerna väl 
transkriberats och lästs igenom av oss båda visade det sig att skillnaderna var obetydliga, 
samtliga intervjuutsagor var cirka en timme långa och deras olika fokus berodde snarare på 
informanternas olika intressen och livssituationer. Det hade dock varit önskvärt om studien 
kunde innefatta fler informanter för att ytterligare stärka de resultat som framkommit men 
med de tidsramar vi haft har vi inte ansett oss ha möjlighet att behandla mer material.  
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Då vi i studien inspirerats av queerteori kan vi se att det funnits flera möjligheter till 
alternativa problemformuleringar i studiet av denna grupp. Vi har valt att se den studerade 
gruppen som normbrytare i ett heteronormativt samhälle men vi skulle också, i enlighet med 
ett queerteoretiskt perspektiv, kunna tolka barnaskaffandet i en monogam relation som ett 
heteronormativt beteende. Att ett lesbiskt, eller ett samkönat kvinnopar, skaffar barn med 
varandra är att gå från att vara normbrytande till att närma sig normen. Exempel på att det kan 
vara så, framkommer även i våra intervjuer när Andrea uttrycker att hon i och med en 
graviditet blir ”normal” i sin familjs ögon. Att undersöka samkönat föräldraskap ur detta 
perspektiv skulle ha inneburit en analys av hur icke-normen flyttar in i normen, vilket hade 
blivit väldigt teoretiskt men dock genomförbart. Anledningen till att vi inte väljer att anlägga 
detta queerteoretiska perspektiv på studien är att vi vill hålla den på ett praktiskt plan. Faktum 
kvarstår att samhället ser dessa kvinnors familjebildande som annorlunda och det är 
konsekvenserna av detta vi velat uppmärksamma och undersöka. Med den problemfor-
mulering vi valt känner vi att vi kunnat göra just detta och därmed tillföra biblioteks- och in-
formationsvetenskapen en viktig studie. 
 
Stundtals har det känts svårt att begränsa sig till att endast undersöka och beskriva den för 
studien valda forskningsfrågan, då vi ständigt har förts in på intressanta sidospår. Genom 
samtal med varandra och vår handledare har vi dock försökt hålla ett klart fokus samtidigt 
som vi inte givit avkall på för oss eller informanterna intressanta aspekter. I efterhand har vi 
dock funderat över om valet av frågeställningar har kunnat generera material som på ett 
fullständigt sätt kunnat beskriva dessa kvinnors informationssituation. Främst är det 
uppsatsens problemfokusering vi har haft i åtanke. Kanske hade det varit möjligt att fånga upp 
de informationssökningsaspekter informanterna upplever som positiva med andra typer av 
frågeställningar, då både negativa och positiva upplevelser av informationssituationen är av 
relevans för vårt ämne? Vår förhoppning är trots allt att uppsatsen i sin helhet målar upp en 
mångfasetterad och komplex bild av den informationssituation vi ämnat undersöka och att vi i 
enlighet med informanternas berättelser lyckats förmedla den verklighet de lever i på ett sätt 
som är intressant för oss biblioteks- och informationsvetare. 

7.3 Vidare forskning 
Eftersom det framkommit att informanterna knappt använder sig av biblioteket för att skaffa 
information om graviditet och föräldraskap vore det intressant att se hur föräldrar i allmänhet 
använder biblioteket. Exempelvis finns magisteruppsatsen Föräldrar i fokus (Holzhausen 
Henriksson & Klahr, 2004) som studerar småbarnsföräldrars informationsbehov och 
informationskällor. Föräldrarnas familjekonstellation problematiseras inte i studien men klart 
är att det är andra informationskällor och informationsbarriärer som anges, än de som 
uppkommit i vår studie.. Vidare ser vi ett stort behov av en fortsatt forskning om biblioteken 
och bibliotekariernas kunskap om hbt-grupper och vilka åtgärder som vidtas för att även dessa 
människor ska känna sig hemma på biblioteken. Frågor vi anser vara intressanta är: Hur 
uppfattar bibliotekarier hbt-personers informationsbehov och informationssituation? Anses 
detta vara en viktig fråga? Hur arbetar bibliotekspersonal med den kunskap som finns om hbt-
personers informationsbehov? I inläsningen av material till denna studie har vi dessutom 
saknat studier gjorda på hbt-grupper som inte till största del fokuserar på komma ut-
processen. Även om hbt-personer ständigt behöver komma ut för majoriteten av de nya 
personer de träffar är det rimligt att tänka sig att de även har informationsbehov som rör andra 
frågor.  
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8. Slutsatser  
I detta kapitel ämnar vi summera studien genom att återknyta till dess problembeskrivning 
och syfte samt svara på frågeställningarna. Studiens problembeskrivning utrycker ett intresse 
för gruppen kvinnor i samkönat föräldraskap och deras situation i förhållande till den 
information de anser sig behöva. Syftet med studien är att belysa, beskriva och undersöka 
denna informationssituation med särskilt fokus på informationsbehov, sökningar, barriärer 
och bibliotekets funktion. Studien ämnar analysera informationssituationen genom att betrakta 
den som skapad i en heteronormativ kontext. Detta har i sin tur lett fram till den övergripande 
frågeställningen: 
 
Hur kan informationssituationen för kvinnor i samkönat föräldraskap beskrivas och 
förstås genom en analys av deras situation som normbrytande i en heteronormativ kon-
text? 
 
vilken besvaras nedan genom följande fyra delfrågor: 
 

• Har kvinnor i samkönat föräldraskap något specifikt informationsbehov rörande 
graviditet och föräldraskap och hur kan detta beskrivas i så fall? 

 
Vi tycker oss kunna se att informationsbehovet hos kvinnor i samkönat föräldraskap kan upp-
fattas som specifikt i den mån att det karaktäriseras av den specifika situation som det innebär 
att befinna sig utanför en norm. Informationsbehovet ter sig utmärkande då kvinnornas nya 
familjer genomgående kan sägas bli uppfattade som annorlunda och avvikande i majoriteten 
av den information som finns tillgänglig om familj och graviditet. Detta har som följd att 
kvinnor i samkönat föräldraskap har ett stort behov av information som speglar de egna 
erfarenheterna, både genom information som riktar sig särskilt till lesbiska kvinnor och 
genom att bli synliggjorda i den information som vänder sig till alla typer av 
föräldrakonstellationer. Det finns även ett behov av att synliggöra kvinnopar i andra typer av 
information såsom barnböcker, i radio och tv. Det material som finns om lesbiska föräldrar 
och andra samkönade föräldrar är ofta problemfokuserat vilket är något som upplevs som 
negativt av studiens informanter. De vill ha positiv information som inte utgår från att 
samkönat föräldraskap är ett problem. Ett annat behov som kan anses vara specifikt för 
samkönade föräldrar är en vilja av att veta vart de som hbt-personer kan vända sig i samhället 
och hur de ska göra för att undvika att familjen blir utsatt för homofobi. En annan aspekt av 
informationsbehovet hos denna grupp är att det är stort, brett och intensivt. Detta kan sägas 
vara en konsekvens av att en graviditet inte är något som bara plötsligt händer i dessa 
kvinnors liv utan det är något som kan beskrivas som en tidskrävande process vilken måste 
planeras. Processen består i sin tur av flera oundvikliga moment kvinnorna beskriver sig vilja 
ha information om t.ex. samtal med socialstyrelsen, fertilitetsundersöning, insemination, 
kontakt med sjukvården etc. I flera fall präglas denna process av oro och osäkerhet då många 
kvinnor i samkönade förhållanden har dåliga erfarenheter av att bli bemötta som annorlunda 
eller då de helt enkelt inte erkänns som blivande föräldrar. Att applicera teorier om 
heteronormativitetens konsekvenser och ständiga reproduktion på informationsbehov har 
möjliggjort en förståelse för behovens ursprung och funktion. Vi har i studien beskrivit hur 
man kan tolka de olika behoven i förhållande till den kontext de är skapade i vilket har 
resulterat i en syn på dem som både konsekvenser av och mottstrategier mot heteronormativa 
och heterosexistiska förhållanden.  
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• Hur söker och erhåller kvinnorna information rörande graviditet och föräldraskap? 
 
Överlag kan sägas att flera av de kvinnor vi intervjuat återger ett diversifierat sätt att söka 
information på. De vänder sig till flera källor och framför allt till olika typer av källor, såväl 
formella som informella. I studiens resultat framkommer tydligt att sjukvården är den källa 
som samtliga av studiens informanter uppger att de använder sig av för att få information om 
insemination och graviditet. Samtidigt upplever informanterna flest problem med att använda 
sjukvården som informationskälla i jämförelse med de andra källorna. Övriga sätt att finna 
information är genom att söka sig till miljöer där det finns människor med liknande 
erfarenheter eller att vända sig direkt till andra kvinnor i samkönat föräldraskap. Vanliga 
informationskällor är samtalsgrupper, nätverk, föredrag och work-shops som riktar sig till 
lesbiska eller till kvinnor i samkönat föräldraskap. Denna typ av informella källor uppges 
fungera bra men de förutsätter ofta att kvinnorna redan är med i lesbiska nätverk eller har 
många lesbiska vänner. Ett framträdande drag i de olika sökstrategierna är att nästan samtliga 
karaktäriseras av att vara aktiva sökningar, dvs. att kvinnorna ofta har förberedda frågor de 
vill ha svar på och att de aktivt letar efter information eller potentiella informationsmiljöer. 
Denna typ av sökningar kan ses som en konsekvens av att relevant information är 
svårtillgänglig, bristfällig och fragmenterad. I en analys av dessa sökstrategier som skapade i 
en heteronormativ kontext blir det tydligt att samhällets institutioner ofta är präglade av 
normer att kvinnor i samkönat föräldraskap ofta inte ens kan använda sig av dessa som 
informationskällor. Istället skapas alternativa källor som vänder sig specifikt till hbt-personer 
eller lesbiska kvinnor. Återigen tyder detta på ett aktivt handlande, om de vill ha information 
får de antingen försöka starta en egen grupp eller söka sig till en redan existerande sådan. 
Information om graviditet och föräldraskap är således inte något som av en händelse 
uppenbarar sig för kvinnor som har barn tillsammans, i alla fall inte om de vill att den ska 
spegla de egna erfarenheterna.  
 

• Förekommer det några barriärer i informationssökningen och i så fall vilka? 
 
Att det finns barriärer i informationssökningen hos kvinnor i samkönat föräldraskap framgår 
tydligt i studien. Den kanske mest framträdande av dessa är att det verkar råda en stor brist på 
relevant och önskvärd information för kvinnor i samkönat föräldraskap. Det finns information 
om graviditet och föräldraskap, men nästan ingen där lesbiska eller homosexuella föräldrar 
synliggörs och är i fokus. Att förklara denna informationsbrist med att samkönade föräldrar är 
en ny företeelse att det ännu inte hunnit producerats någon information är inte bara felaktigt 
utan även ett sätt att, medvetet eller inte, fria institutioner från ansvar. För det första är 
lesbiskhet, bisexualitet eller annan kärlek mellan kvinnor ingen ny företeelse, det är bara att 
samhället i stort vägrar att uppmärksamma och erkänna den. Att kvinnor skaffar barn 
tillsammans, eller uppfostrar barn tillsammans, är heller ingen ny företeelse. Det som är nytt 
är att lagstiftningen sakta men säkert utvecklas till att börja innefatta alla människor, i det här 
fallet även lesbiska och andra kvinnor som vill ha barn med varandra. Innan instanser som 
sjukvård och socialstyrelse blev tvingade att behandla kvinnor i samkönat föräldraskap 
behövde de inte se och uppmärksamma dessa. Nu hänvisar de till att kvinnor med barn är 
något nytt att de inte vet hur de ska hantera det. Att lesbiska, och andra kvinnopar, inte ses 
som föräldrar utan främst som lesbiska eller som något avvikande leder till enorma 
informationsbarriärer. Studien visar tydligt att kvinnor i samkönat föräldraskap vill känna sig 
lika synliggjorda som andra föräldrar och inkluderas i den information vilken de ska 
identifieras sig med. Att ständigt vara osynliggjorda eller behöva identifiera sig med 
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heterosexuella familjeförhållanden upplevs vara frustrerande och jobbigt. Det vanligaste sättet 
att ta sig förbi denna barriär är att helt enkelt inte vända sig till allmänna källor utan istället att 
vända sig direkt till hbt-personer eller hbt-källor. Andra barriärer uppges vara att den 
information som finns är svårtillgänglig. Det beror dels på svårigheter att använda 
bibliotekskatalogen och dels på att informations inte köps in av bokhandlar och bibliotek. 
Denna situation förvärras då många lesbiska och bisexuella kvinnor kan tycka det är jobbigt 
eller pinsamt att fråga en bibliotekarie eller bokhandlare om hjälp i sökandet efter material 
som speglar icke-heteronormativa erfarenheter. Att inte våga fråga efter information är också 
en barriär som kan komma av tidigare erfarenheter av obehagliga bemötanden, dock uppger 
många av informanterna att de helt enkelt tror att det sankas kunskap om icke-heterosexuella.  
Att betrakta dessa barriärer i en heteronormativ kontext gör att de kan tolkas som 
konsekvenser av att icke-heterosexuella antingen osynliggörs eller betraktas som avvikande.  
 

• Hur använder kvinnorna biblioteket i denna situation och vilka funktioner i biblioteket 
kan förbättras för att möta deras behov? 

 
Biblioteket visar sig ha en ytterst begränsad funktion i informationssituationen för kvinnor i 
samkönat föräldraskap. Detta verkar dock inte bero på ett allmänt icke-användande av 
bibliotek då samtliga av de kvinnor som medverkat i denna studie uppger att de använder 
bibliotek regelbundet i skola, arbete och fritid och beskriver dem i positiva ordalag. Det råder 
dock en allmän föreställning om att biblioteken inte har relevant och aktuell information för 
kvinnor i samkönat föräldraskap. Denna föreställning är något som bekräftas av dem som 
försöker använda bibliotek som informationskälla. Kvinnorna upplever att de inte tillhör den 
målgrupp som bibliotek vänder sig till och de förutsätter att bibliotekarien inte har de kunska-
per som krävs för att tillfredställa deras informationsbehov. Detta leder till att de inte frågar 
bibliotekarien om hjälp. Troligtvis beror detta antagande på att bibliotekens bestånd av 
information som berör och uppmärksammar lesbiska kvinnor, och kvinnor i samkönat 
föräldraskap, är litet. Det kan även bero på att den information som finns inte lyfts fram eller 
organiseras på ett sådant sätt att den syns och blir lätt att hitta. Trots dessa upplevelser av 
bibliotek är samtliga av de kvinnor som medverkat i vår studie av åsikten att biblioteket bör 
ha en aktiv funktion i denna typ av informationssökning. I en analys av gruppens 
informationssökningar visar det sig att rekommenderad information, eller information som 
förmedlas till dem av en annan sökare, många gånger upplevs vara relevant då det ofta är 
material som sökts med en medvetenhet om informanternas behov. Detta är intressant då 
biblioteket och bibliotekarier ofta definierar sig som förmedlare av information vilket torde 
innebära att de skulle kunna ha en stor funktion i samkönade föräldrars informationssökning. 
 
I analysen av de resultat som föreliggande studie presenterar framträder således olika 
strategier genom vilka biblioteket som institution skulle kunna förbättra 
informationssituationen för kvinnor i samkönat föräldraskap. Som grund för en sådan 
förbättring krävs en medvetenhet och förståelse för hur informationssituation upplevs och vad 
som karaktäriserar den. Endast genom en sådan förståelse kan bibliotekets olika funktioner 
förbättras. I denna studie framkommer att främst två av bibliotekens funktioner utnyttjas av 
den studerade gruppen i dess informationssökning. Dessa två funktioner är: 
informationsåterfinning genom användande av katalogen (indexering) samt egenhändigt 
sökande bland hyllorna (klassificering samt hyllplacering). Resultatet i studien visar att 
informanterna tycker det kan vara svårt att veta vilka termer de ska använda vid sökningar i 
katalogen efter material om icke-heteronormativa familjebildningar. Det verkar vara viktigt 
att det icke-heteronormativa intresseområdet tydligt framkommer genom indexering för att 
katalogen ska fungera vid återfinning. Informationsåterfinning genom användande av 
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klassificering och hyllplacering är också en funktion hos biblioteket som studiens informanter 
uppger att de nyttjar när de söker efter information om graviditet och föräldraskap. I resultatet 
framkommer dock att det råder skilda meningar i hur informanterna anser att det icke-
heteronormativa materialet bör organiseras. Inte endast den egna informationsåterfinningen 
nämns vara viktig utan några av de intervjuade kvinnorna framhåller även betydelsen av att 
bibliotekens bestånd av normbrytande skildringar ska vara synligt och lättillgängligt för alla 
användare. För att en förbättring av bibliotekens klassificeringsfunktion ska kunna ske krävs 
mer kunskap om hur bibliotekens hbt-användare resonerar i denna fråga. Det verkar även 
rimligt att de problem som Söderman nämner i sin studie, att icke-normativa grupper inte får 
eget utrymme i systemet och därmed sprids bland hyllorna, kommer upp på bibliotekens 
dagordningar. Samtliga av studiens informanter önskar att bibliotekens utbud av material som 
skildrar den egna livssituationen ska förbättras. Beståndsutveckling verkar även vara viktigt 
för att informanterna ska använda referenssamtalet med en bibliotekarie i sökandet efter 
information. Bibliotekens referensfunktion används inte alls av denna studies användare i 
sökningar efter information om graviditet och föräldraskap. Detta icke-användande förklaras 
ofta med att då beståndet är knapert tvivlar informanterna på bibliotekariens kunskap och vilja 
att förmedla icke-heteronormativ information. Beståndsutveckling i kombination med 
framträdande hyllplaceringar skulle således kunna förbättra informationssökningen för denna 
grupp genom ett större förtroende för bibliotekens anställda. Vi tror, likt informanterna 
uttryckt det, att detta skulle ha en positiv effekt inte bara för kvinnor i samkönat föräldraskap 
utan för alla bibliotekets användare och samhället i stort.  
 
Avslutningsvis vill vi påstå att genom att analysera denna informationssituation med hänsyn 
till den heteronormativa kontext i vilken den är skapad går det att uppnå en ökad förståelse för 
hur olika informationsbehov och barriärer är skapade. Studien visar att flera av de 
informationsbehov som framkommer kan tolkas som konsekvenser av eller motstrategier till 
att stå utanför en norm i samhället. Att som biblioteks- och informationsvetare vara medveten 
om hur normer påverkar människor och skapar samt upprätthåller strukturer och beteenden är 
grundläggande för att kunna förbättra denna situation.  
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9. Sammanfattning 
Användarstudier utgör grunden i en forskningstradition inom biblioteks- och informations-
vetenskap som ämnar skapa förståelse för de krav och behov bibliotekens användare har idag. 
Vi vill med denna studie bidra till kunskap inom detta område genom att studera en grupp 
vars informationsbehov vi upplever att det inte finns tillräcklig insikt om inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen. 
 
Syftet med studien är att synliggöra och undersöka informationssituationen hos kvinnor i 
samkönat föräldraskap i samband med graviditet och föräldraskap. Vi har velat undersöka vad 
för slags information gruppen anser vara relevant, hur de söker denna, om det finns några 
informationsbarriärer samt vilken funktion biblioteket har i denna informationssituation. 
Studien vill belysa dessa olika delar av kvinnornas informationsbeteende i förhållande till en 
heteronormativ kontext, där kvinnornas position utgörs av att vara normbrytare. 
 
Den övergripande frågeställningen lyder: 
Hur kan informationssituationen för kvinnor i samkönat föräldraskap beskrivas och 
förstås genom en analys av deras situation som normbrytande i en heteronormativ kon-
text? 
 
Denna frågeställning besvaras genom fyra delfrågor: 
 

1. Har kvinnor i samkönat föräldraskap något specifikt informationsbehov rörande 
graviditet och föräldraskap och hur kan detta beskrivas i så fall? 

 
2. Hur söker och erhåller kvinnorna information rörande graviditet och föräldraskap? 

 
3. Förekommer det några barriärer i informationssökningen och i så fall vilka? 

 
4. Hur använder kvinnorna biblioteket i denna situation och vilka funktioner i biblioteket 

kan förbättras för att möta deras behov? 
 
Tidigare studier av bibliotekens icke-heteronormativa användare visar att det finns ett stort 
behov hos dessa användare av att ta del av information som speglar liknande livssituationer 
och att biblioteket är en viktig om än bristfällig källa för sådan information (exempelvis 
Creelman & Harris 1990; Ericson & Hvidén 2003). I annan forskning (exempelvis Johansson 
& Johansson 2005; Söderman 2006) framkommer att några av de största hinder för 
informationssökning på biblioteken är heteronormativ klassificering och indexering.  
 
Genomgående för studien är användandet av ett queerteoretiskt perspektiv på 
heteronormativitet, både som teoriverktyg men även som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. 
Den teoretiska ramen utgörs främst av Judith Butlers heterosexuella matris vilken används 
tillsammans med Pamela McKenzies två-dimensionerade modell över informationssökning. 
Dessa två teoriverktyg fungerar som instrument i analysen för att skapa en förståelse för 
informanternas informationskontext respektive informationsbeteenden. 
 
Studien har en kvalitativ ansats vilket konkretiseras genom att det empiriska materialet har 
samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Sammanlagt utfördes åtta intervjuer 
med kvinnor som befinner sig någonstans i graviditetsprocessen, allt från i ett 
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planeringsstadium till att vara föräldrar åt ett mindre barn. Urvalet har skett både genom ett 
s.k. bekvämlighetsurval samt genom snöbollsprincipen.  
 
Flera av de informationsbehov som framkommer kan tolkas som konsekvenser av, eller mot-
strategier till, att avvika från heteronormen. Informationsbehoven skulle kunna beskrivas som 
specifika av denna anledning. Det största informationsbehovet anges vara att ta del av 
information som beskriver de egna erfarenheterna, något som ofta visar sig vara svårt att 
finna. De intervjuade kvinnorna vill ha information som skildrar samkönade 
föräldraerfarenheter ur ett positivt perspektiv till skillnad från den information som finns idag 
vilken ofta är problemfokuserad och framställer samkönat föräldraskap som avvikande och 
annorlunda. Det framkommer även att kvinnorna använder sig mycket av aktiva sökstrategier 
och att sjukvården är den mest använda informationskällan men att den i likhet med andra 
samhälleliga institutioner oftast inte kan möta kvinnornas informationsbehov på ett önskvärt 
sätt. De genomgående aktiva sökstrategierna tolkas i studien som nödvändiga då den 
information som eftersöks är bristfällig, svårtillgänglig och fragmenterad. De källor som 
föräldrar i allmänhet förväntas använda sig av såsom bibliotek, bokhandlar, föräldragrupper, 
öppna förskolor etc. är starkt präglade av en heteronormativ syn på familj vilket upplevs som 
problematiskt av informanterna. Istället uppges informella källor såsom vänner, bekanta, 
samtalsgrupper, nätverk, communities eller work-shops som vänder sig specifikt till 
samkönade och lesbiska föräldrar vara de källor som fungerar bäst. Informanterna upplever att 
bristen på information som synliggör samkönade och lesbiska föräldrar är den största 
barriären i informationssökningen. I studien tolkas detta som en konsekvens av att hbt-
personer osynliggörs i ett heteronormativt samhälle och att de istället förväntas kunna 
tillgodogöra sig information som enbart återspeglar heterosexuella erfarenheter. Andra 
barriärer som uppges är att information är svår att hitta eller att den inte finns på svenska.  
 
Biblioteket har en mycket begränsad funktion som informationskälla i den studerade 
informationssituationen. Den allmänna uppfattningen är att biblioteket inte tillhandahåller 
relevant eller aktuell information för kvinnor i samkönat föräldraskap.  Denna uppfattning 
bekräftas av de kvinnor som försöker använda sig av biblioteket. De tycker det är svårt att 
hitta relevant material i katalogen, att det material som finns på svenska är för gammalt och 
ofta problemfokuserat samt att bristen på hbt-material signalerar att biblioteket inte vänder sig 
till eller har kunskap om den samkönade föräldragruppen. Det är heller inte vanligt att 
kvinnorna använder sig av bibliotekarien i sina sökningar då denna inte förutsätts ha någon 
kunskap om samkönat föräldraskap eller hbt-personers informationsbehov. Det framkommer 
även att det finns känslor av obehag förknippade med att fråga efter icke-heteronormativ 
information. Studien drar slutsatsen att en förståelse för dessa informationsbehov och 
barriärer samt hur de uppkommer är nödvändig för att biblioteken ska kunna ha den funktion 
som informationsförmedlare de eftersträvar.  
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Bilaga 1. Brev till informanterna 
Hej,  
 
Vi heter Maryam Vardeh Navandi och Viktoria Lundborg och studerar på 
Bibliotekshögskolan i Borås. Vi har just påbörjat arbetet med vår magisteruppsats där vi valt 
att studera informationsbehovet hos kvinnor som vill skaffa/har skaffat barn med en annan 
kvinna och letar nu efter personer som vill ställa upp på en intervju. 
 
Vi har en ganska bred definition av begreppet ”informationsbehov”. I begreppet ryms allt som 
ni vill/ville veta kring att bli mammor, alltifrån till exempel hur det kan gå till och vilka 
rättigheter man har till hur andra upplever det. 
 
Det vi vill undersöka är frågor som till exempel:  
Vad vill/ville ni veta? Hur tar/tog ni reda på det? Kan det finnas/finns/fanns det problem och i 
så fall vilka? Vad har biblioteket för roll, använder/använde ni det? Tycker ni att biblioteket 
har något ansvar i dessa frågor osv? 
 
Vi identifierar oss som lesbiska, och tycker att detta är ett viktigt ämne att synliggöra. 
Kvinnor som av olika skäl skaffar barn med en annan kvinna är en grupp vars behov ofta 
förbises. Vi skulle vara mycket tacksamma om ni ville låta oss intervjua er om dessa frågor. 
Intervjun kan tänkas ta ungefär en timma och ni kommer självklart att vara helt anonyma. Det 
är bara vi två som kommer att läsa själva intervjumaterialet innan det bearbetas och 
anonymiseras till uppsatsen.  
 
Vi behöver utföra intervjun någon gång under vecka 5, 6 eller 7. Om du/ni är intresserad/e av 
att ställa upp, hör av dig/er till oss så att vi kan bestämma en tid tillsammans.  
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Viktoria Lundborg och Maryam Vardeh Navandi
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 (frågor märkta med *= endast för de kvinnor 
som redan fått barn) 
 
Bakgrund… 
Ålder? 
Jobb/skola? 
Födelseort? 
 
Om information… 
Vill du berätta något om vad du funderade på 
till en början när du övervägde att skaffa barn? 
- vilka frågor var viktiga? 
- vad kände du att du behövde mer information 
om då? 
- var sökte du denna informationen? 
- fann du det du sökte? 
 
Funderade du mycket över på vilket sätt du 
skulle skaffa barn? 
- vad var det du funderade över? 
- kände du att du behövde mer information om 
något? 
- var sökte du denna information? 
- fann du det du sökte? 
 
När du väl hade bestämt dig, väcktes det några 
nya frågor då? 
- vilka? 
- behövde du mer information om något? 
- var sökte du denna information? 
- fann du det du sökte? 
 
Har du funderat något kring familjebildning 
och tycker du att en sådan skiljer sig från den 
heterosexuella traditionella familjen? 
- vilka frågor tycker du är viktiga? 
- känner du att du har behövt mer information 
om dessa frågor? 
- var hittar du sådan information och är du 
nöjd med det du hittar? 
 
*Väcktes nya frågor hos dig efter det att ni 
påbörjat inseminering? 
- vad var det du funderade över då? 
- kände du att du behövde mer information om 
något? 
- var sökte du denna information? 
- fann du det du sökte?  
 

*Hur var det att väl bli gravid, väcktes några 
nya frågor? 
- vad var det du funderade över? 
- kände du att du behövde mer information om 
något? 
- var sökte du denna information? 
- fann du det du sökte? 
 
*Vilka nya frågor har väckts nu sedan du fått 
barn? 
- vad behöver du mer information om? 
- var söker du denna information? 
- hittar du det du söker? 
 
Känner du att det är viktigt, eller nödvändigt, 
att den information du söker om föräldraskap 
är riktad särskilt till lesbiska föräldrar? 
- Om ja, varför? 
- Om nej, varför inte? 
 
Upplever du att det finns några problem med 
att som kvinna i en samkönad relation finna 
relevant information inför en graviditet och 
rörande föräldraskap? 
- Om ja, vad tror du dessa problem beror på? 
 
Hur tror du att andra kvinnor i samkönade 
relationer upplever det vara att söka 
information om föräldraskap? 
 
Om biblioteket… 
Använder du dig generellt av bibliotek?  
- Hur? 
- Vilken typ av bibliotek vänder du dig till? 
Har du använt dig av bibliotek i frågor rörande 
graviditet och föräldraskap? 
- Om ja, hur?vad? hur upplevdes det? osv… 
- Om nej, varför inte? 
Upplever du det vara något problem att fråga 
efter lesbisk, eller queer, information i 
referensdisken? 
Tycker du att bibliotek fyller någon funktion i 
dessa frågor? 
Tycker du att biblioteket skulle kunna ha, eller 
kanske borde ha, en annan roll? 
- Om ja, vilken? 
- Om nej, varför inte? 
Tycker du att det bör finnas egna avdelningar 
för homosexuella.

 
 
 


