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Sammendrag 

Denne oppgaven handler overordnet om likekjønnede familier, mer inngående om 

likekjønnede foreldres subjektive erfaringer knyttet til familie og foreldreskap. Med 

likekjønnede menes det par av samme kjønn som sammen har fått barn. I Norge står den 

heteronormative kulturen og familieidealet med barn sterkt, og reproduktive rettigheter og 

muligheter har lenge vært sett på som forbeholdt mann og kvinne sammen. Homofile og 

lesbiske er nå en gruppe som har blitt langt mer synlig i samfunnet enn tidligere.  Med 

rettigheter innad lovverket som gjør diskriminering forbudt og gir rett til likestilling, har mye 

av stigmaet som tidligere var knyttet til det å ha en homofil legning forsvunnet. Etter at det 

kom en kjønnsnøytral ekteskapslov i januar 2009 som erstattet partnerskapsloven av 1993, 

fikk likekjønnede så vel som retten til å inngå ekteskap, også rettigheter til reproduktiv 

bistand. Disse rettighetene gav lesbiske par mulighet for assistert befruktning med donorsæd, 

samt at likekjønnede fikk retten til å bli vurdert som adopsjonsforeldre. Muligheten for 

adopsjon er derimot praktisk ikke mulig, ettersom ingen av Norges adopsjonssamarbeidsland 

godtar adopsjon til likekjønnede foreldre. Eggdonasjon og surrogati er forbudt i Norge, noe 

som gjør at homofile menn eventuelt må reise til utlandet for å få bistand til reproduksjon. Det 

er dermed slik at det i praksis er ulike muligheter for reproduktiv bistand når det kommer til 

kvinnelige par og mannlige par, hvor mannlige par i praksis ikke har rettigheter til bistand.  

Problemstillingen min består av et spørsmål, som blir besvart gjennom to analysekapitler:  

1. Hvilke erfaringer har likekjønnede foreldre gjort når det gjelder retten til å få barn og 

deltagelsen som foreldre i samfunnet?  

Problemstillingen min tar utgangspunkt i T. H Marshalls teorier om medborgerskap og hans 

medborgerskapsteori som går på utvikling av sivile, politiske og sosiale rettigheter hos 

borgere i et samfunn. Marshalls teori har av Ken Plummer blitt utvidet til og også å innebære 

en fjerde dimensjon, intimt medborgerskap. Intimt medborgerskap går ut på den personlige 

valgfriheten individer i dag har når det kommer til egen kropp, valg av partner og egen livsstil 

innenfor den intime sfæren. Gjennom det intime medborgerskapet har oppgaven sett på 

dimensjoner innenfor rettigheter og deltagelse, og hvordan parene subjektivt opplever dette 

som foreldre i møtet med ulike kontaktsoner og i møtet med omgivelsene.  
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Hovedfokuset gjennom oppgaven har dermed vært likekjønnede foreldres subjektive 

erfaringer knyttet til familie og foreldreskap. For å belyse dette har jeg benyttet meg av 

kvalitative intervjuer med fem likekjønnede par, hvorav fire kvinnelige par og ett mannlig 

par.  

I det første analysekapitlet ser jeg på likekjønnedes reproduktive rettigheter, og deres 

mulighet til bistand. Her er det store kjønnede forskjeller, hvor kvinnene har mulighet for 

bistand både fra myndigheter og fra private helseaktører, mens menn ikke har slik mulighet 

for reproduktiv bistand. Menn må derfor gå utenfor lovverket og benytte surrogati i utlandet, 

noe som skaper usikkerhet og følelsen av å bli behandlet annerledes på grunn av sitt kjønn, 

samt møter med vanskelige byråkratiske systemer og rutiner. Mennene opplever altså både 

praktisk og teoretisk å ha færre reproduktive rettigheter enn kvinner.  Det er også en stor 

forskjell mellom opplevelsen av rettigheter mellom de øvrige kvinnelige parene og et av de 

kvinnelige parene som fikk sitt første barn før den kjønnsnøytrale ekteskapsloven ble 

implementert. Dette paret opplevde å bli møtt av lite kompetente systemer og tungrodde 

rutiner ved stebarnsadopsjon.  

I det andre analysekapitlet ser jeg på likekjønnedes erfaringer og opplevelser rundt deltagelse 

i samfunnet som foreldre. Dette innebærer hvordan de opplever sin situasjon som 

likekjønnede foreldre og hvordan de opplever å bli møtt av omgivelsene. Felles for parene er 

at de ikke oppfatter seg selv som noe radikalt annerledes enn familier bestående av andre 

konstellasjoner, og de trakk ofte likhetstrekk mellom sin egen familie og heterofile familier de 

kjente. For parene var det viktig å vise at de både var og levde som tilnærmet alle andre 

«tradisjonelle» familier. Opplevelsen av å leve som alle andre var viktig for parene å 

kommunisere, og det opplevdes som sentralt for deres følelse av deltagelse i samfunnet. Å 

leve som alle andre førte med seg ulike reaksjoner fra omgivelsene, som jeg hovedsakelig har 

delt inn i aksept, intoleranse og uvitenhet. For å håndtere slike reaksjoner har parene ulike 

strategier som innebærer åpenhet rundt sin familie, nøytraliseringsstrategier som gir parene en 

mulighet til å avvæpne negative eller sårende kommentarer ved at de legger problemet over 

på den parten som kommer med negative ytringer, og til slutt en slags påtatt naivitet hvor 

parene forklarer at de kanskje ikke nødvendigvis skjønner når omgivelsene rundt dem 

kommer med negative kommentarer eller viser negative holdninger.   

Til sist har jeg sett på hva disse to dimensjonene med rettigheter og deltagelse gjør med 

anerkjennelse for parenes valg av samliv og familiekonstellasjon. Her konkluderer jeg med at 
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parenes økte rettighetsdimensjoner og deltagelsesdimensjoner innenfor medborgerskap har 

bidratt til å gi likekjønnede familier utvidede valgmuligheter til å leve slik de ønsker, noe som 

kan gi en utvidet følelse av anerkjennelse for sitt samliv og sitt familieliv.  
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1 Innledning 

1.1 Tema 

Over de siste tiårene har Norge opplevd store endringer i familiesfæren, og stadig nye 

familiekonstellasjoner har utviklet seg. Dette er en studie som omhandler en av de nye 

formene, likekjønnede familier og likekjønnet foreldreskap. Dette innebærer par av samme 

kjønn som har barn. I disse familiene er det enten ingen far til stede eller ingen mor til stede. 

Parene har fått sine barn gjennom bruk av assistert befruktning i form av sæddonasjon eller 

eggdonasjon. Ved bruk av eggdonasjon har en surrogatmor båret frem barnet. Ved 

sæddonasjon har kvinnene selv båret frem barna.  

Etter implementeringen av en ny ekteskapslov i januar 2009 ble det mulig for lesbiske 

par å motta assistert befruktning gjennom sæddonasjon, noe som gjorde den reproduktive 

bistanden enklere for lesbiske kvinner. Eggdonasjon og surrogati er ikke lovlig i Norge, og 

homofile menn har dermed ikke rett til å motta reproduktiv bistand. Allikevel øker antallet 

likekjønnede familier i Norge, også blant homofile.  Temaet for denne oppgaven vil dermed 

være likekjønnede foreldres subjektive erfaringer knyttet til familie og foreldreskap.  

1.2  Likekjønnede familier 

Jeg har valgt å benytte betegnelsen likekjønnede familier i denne studien. Dette kan 

begrunnes på flere måter, men hovedsakelig falt jeg på dette begrepet ettersom likekjønnet er 

forståelig for de fleste. Videre mener jeg dette begrepet dekker på en tilfredsstillende måte 

denne familiekonstellasjonen med to av samme kjønn, uten at den vektlegger det ene kjønnet 

fremfor det andre, slik som eksempelvis homofile familier, hvor det kunne være naturlig å se 

for seg par bestående av kun menn. Like fullt er de likekjønnede parene foreldre, og jeg 

veksler litt underveis i oppgaven med å bruke betegnelsen lesbisk mor/lesbiske 

mødre/lesbiske kvinner, homofil far/homofile fedre/homofile menn og lignende, når det er 

tydelig at jeg skriver generelt, og ikke spesifikt om en av mine informanter. Det kan derfor 

noen steder være veksel mellom likekjønnede foreldre og noen av de overnevnte begrepene.  
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1.3 Problemstilling  

Opphavet til studien ble til gjennom min nysgjerrighet til hvordan likekjønnede familier 

reflekterer, erfarer og opplever sitt foreldreskap. Studien har dermed tatt utgangspunkt i 

følgende problemstilling:  

1. Hvilke erfaringer har likekjønnede foreldre gjort når det gjelder retten til å få barn og 

deltagelsen som foreldre i samfunnet? 

1.4 Hvorfor studere likekjønnede familier?  

1.4.1 Faglig begrunnelse 

Det har vært en økning både nasjonalt og internasjonalt i forskning på nye familieformer. Det 

har derimot ikke vært like stort omfang av forskning på likekjønnede familier som det har 

vært på andre nye familiekonstellasjoner, slik som eksempel stefamilier og aleneforeldre. 

Dette gjør at vi ikke vet like mye om likekjønnede familier som vi gjør når det gjelder andre 

familiekonstellasjoner. Det vi vet, stammer ofte fra forskning fra England og USA, hvor det 

ikke nødvendigvis er slik at funnene er direkte overførbare til Norge, delvis på grunn av 

kulturelle forskjeller og delvis på grunn av forskjell i lovverk rundt likekjønnede familier. 

Etter at ekteskapsloven av 2009 ble implementert og likekjønnet ekteskap og assistert 

befruktning ble tillatt, har det vært overraskende lite forskning på hvordan disse familiene nå 

gjør sin familie og hvordan de opplever egen situasjon i Norge. Jeg håper at denne studien 

kan bidra på veien mot en bedre forståelse av likekjønnede familier og deres situasjon.  

Hvorvidt likekjønnede familier og heterofile familier er familier på forskjellige måter 

er et spørsmål det er vanskelig å gi et entydig svar på. Ettersom heterofile familier lever 

innenfor den dominerende kulturen om at en familie består av en mor og en far, mens 

likekjønnede familier stiller utenfor denne kulturen, er det ikke utenkelig om likekjønnede 

familier i Norge sitter med andre opplevelser og erfaringer rundt sitt foreldreskap enn hva 

heterofile familier gjør. Det som skiller likekjønnede foreldre er nettopp dette at de får barn på 

andre måter enn de fleste heterofile. Anne Lise Ellingsæter mener derimot at familielivet i 

Norge i dag kjennetegnes av en rekke ulike sammensetninger, og det er ikke nødvendigvis 

noe spesielt mønster i hva som utgjør en typisk norsk familie i dag (Ellingsæter og Widerberg 

2012:27,15-21, Noack og Lyngstad 64-67).  
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Et faglig utgangspunkt for å studere likekjønnede familier kan dermed være interessen av 

likekjønnede familiers subjektive opplevelse av å bli inkludert og anerkjent i samfunnet, og 

hvorvidt de opplever reaksjoner rundt sine valg av familie. Gjennom å undersøke hva slags 

reaksjoner og tilbakemeldinger likekjønnede foreldre mottar i ulike kontaktsoner, slik som i 

helsevesen, barnehage, grunnskole og andre sivile sfærer mellom familie og samfunn, så vil 

muligens også noen av dagens allmenne oppfatninger om foreldreskap avdekkes. Det vil 

derfor også være interessesant å se likekjønnede familiers posisjon ut i fra et 

medborgerskapsperspektiv, spesielt hvordan de opplever rettighetsdimensjoner og 

deltagerdimensjoner som likekjønnede foreldre. Dette er noe oppgaven vil fokusere på.    

1.4.2 Samfunnsrelevant begrunnelse   

Likekjønnede familier som lever etter en heteronormativ kultur, hvor de lever som en 

«vanlig» familie med to voksne med egne barn, er et relativt nytt fenomen i samfunnet. Når 

likekjønnede familier selv får anledning til å fortelle sine historier og reflektere over eget 

familieliv, kan dette bidra til ytterligere åpenhet fra deres perspektiv. Gjennom å vise frem 

noen av fortellingene og historiene til parene i denne studien, håper jeg at det kan bidra til å 

minimere eventuelle fordommer og negative holdninger til dem som har fått sin familie litt 

utenom den heteronormative kulturen. En heteronormativ kultur kan ses som en norm for 

hvordan en normalt ser samliv som noe naturlig mellom mann og kvinne, hvor alle andre 

former for samliv kan settes i en opposisjon til det heteronormative (Kitzinger 2005, Jackson 

2006:117). Ved å bringe frem deres fortellinger, refleksjoner og erfaringer, håper jeg det kan 

bli enklere for andre å identifisere seg med deres situasjon og se at de ikke lever noe radikalt 

annerledes enn familier i mer tradisjonelle familieformer. Jeg håper også det kan åpne opp for 

større aksept og anerkjennelse rundt likekjønnede familier og for måten de har valgt å skape 

familie på. Samtidig som det å spre kunnskap og informasjon om likekjønnede familier og 

foreldre kan føre til økt forståelse, håper jeg studien også vil bidra til å gi nok innsikt til 

forståelse for at deres barn ikke nødvendigvis vokser opp radikalt annerledes enn barn født til 

heterofile foreldre.   
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1.4.3 Bakgrunn for studien: Familieendringer og lovendringer 

De seneste tiårene har familien og familiestrukturen gjennomgått store endringer. Frem til 

rundt 1970 og den påfølgende kvinnefrigjøringen, var familieformen svært ensidig 

heteronormativ. Ekteskapet mellom mann og kvinne dannet et naturlig grunnlag for 

reproduksjon og familie, og fungerte således som et av samfunnets grunnstrukturer. Mor tok 

seg av barna, gav omsorg og sosialiserte dem til å bli lovlydige og ansvarlige borgere, mens 

far forsørget familien og fungerte som dens naturlige leder. Denne familiestrukturen var ikke 

tilrettelagt for homofile og lesbiske, ei heller var det kulturelt akseptert for homofile å leve på 

denne måten. Homofile var dermed antatt automatisk utelukket fra normale familieformer 

(Ryan-Flood 2009).   

Dette er noe som derimot har endret seg, å skape familie er ikke lenger forbeholdt 

heterofile personer som nødvendigvis må leve sammen i ekteskap. Kvinner, som fra omkring 

1970-tallet hadde bedre tilgang på utdannelse og større muligheter i arbeidslivet, var ikke 

lenger avhengig av å gifte seg i ung alder for å sikre sin fremtid, og samboerskap ble etter 

hvert en konkurrerende samlivsform til ekteskapet. Det ble også relativt vanlig å få barn 

innenfor samboerskap, og hvis ekteskap ble inngått skjedde dette ofte senere enn hva det 

tradisjonelt hadde gjort, og gjerne etter samboerskap. Turid Noack beskriver disse endringene 

innad familiestrukturen og familienormene som en stille revolusjon (Noack 1996).   

For homofile kan en si at denne revolusjonen startet med å kjempe for retten til 

seksuell frihet og beskyttelse mot diskriminering gjennom lovverket. Ifølge Brian Heaphy, 

Jeffrey Weeks og Catherine Donovan var det kampen for disse primære behovene for 

anerkjennelse og beskyttelse som først var essensielt for homofile og lesbiske, før det ble 

kjempet for retten til å få anerkjent sine forhold juridisk, og retten til å danne familie og få 

barn sammen (2001:13-19). Innad i homomiljøet var det også lenge en ambivalens mot at 

homofile og lesbiske skulle ha muligheten til å inngå juridiske anerkjente parforhold og danne 

familie på lik linje med heterofile. Dette var sett på som å underkaste seg 

majoritetssamfunnet, og et forsøk på å være noe en ikke var eller kunne bli. Samtidig møtte 

også homofile og lesbiske motstand fra majoritetssamfunnet når de ønsket sine intime forhold 

anerkjent. Hvis homofile og lesbiske inngikk ekteskap, ville dette være en invasjon av en av 

samfunnets grunnpilarer, og være fundamentalt annerledes enn heterofile forhold. Svært 

mange homofile dannet i stedet selvvalgte familier, eller families of choice (Weeks 2001) som 

et slags supplement til en biologisk forankret familie. Selvvalgte familier bestod ofte av nære 
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venner som anså seg selv som så nære at de kunne tilby noe en biologisk familie ikke var i 

stand til: en dyp forståelse og et stort støtteapparat. Innad i homomiljøet ble selvvalgte 

familier anerkjent som dype og solide. De ble sett på som langt mer ekte enn en biologisk 

familie, ettersom selvvalgte familier bestod av en gruppe mennesker en selv hadde valgt inn i 

sitt liv av fri vilje. På denne måten ville de potensielt være mer fornøyd med sin selvvalgte 

familie, ettersom disse håndplukkede menneskene dannet emosjonelle bånd med hverandre, 

forankret i noe dypere enn biologi. Hvis samfunnet skulle tillate likekjønnede ekteskap og 

tillate familiedannelse mellom likekjønnede med barn som er biologisk forankret til parene, 

var dette noe som nærmest ville endre samfunnskontrakten som eksisterte mellom homofile 

og lesbiske og storsamfunnet (Weeks 2001). I dag er derimot dette en realitet, noe oppgaven 

vil utdype nærmere.  
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2 Teori  

Videre har denne oppgaven ikke vært utelukkende empirisk forankret. I min analyse av 

likekjønnede familier vil jeg systematisk behandle både medborgerskapsteori, hvor fokuset vil 

ligge på teori om intimt medborgerskap slik Ken Plummer og Sasha Roseneil anvender 

begrepet, og Aaron Goodfellows teori om sanksjoner mot likekjønnede som får barn. Jeg vil 

også argumentere for at det er vanskelig å forstå likekjønnede familier og deres erfaringer og 

refleksjoner rundt foreldreskap uten å se det i sammenheng med utvikling ut i fra et intimt 

medborgerskapsperspektiv.  

2.1 Medborgerskap  

Medborgerskap, eller citizenship er et begrep med mange betydninger, og er et begrep som 

har fått et oppsving i sosiologisk litteratur og forskning de siste tiårene. I denne oppgaven ser 

jeg det som mest hensiktsmessig å se på medborgerskap ut i fra T. H Marshalls 

grunndefinisjon av begrepet, for deretter å ta for meg en utvidelse av dette begrepet. Dette er 

fordi Marshall definerer medborgerskap som ulike aspekter av rettigheter som har utviklet seg 

gjennom ulike historiske faser. Marshall hevder at medborgerskapet dermed har hatt en 

kronologisk utvikling, hvor ett rettighetsaspekt danner grunnlaget for et annet. Marshalls 

definisjon foreslår følgende;  

«(…) divide citizenship into three parts (...) I shall call these three parts, or elements, 

civil, political and social. The civil element is composed of the rights necessary for 

individual freedom, liberty of the person, freedom of speech, thought and faith, the 

right to own property arid to conclude valid contracts, and the right to justice. The last 

is of a different order from the others, because it is the right to defend and assert all 

one’s rights on terms of equality with others and by due process of law» (Marshall 

1950:30-31). 

Marshalls definisjon indikerer altså at medborgerskap innebærer ulike former for 

rettighetsaspekter. For å forstå disse ulike rettighetsaspektene og hans definisjon av 

demokratisk medborgerskap som sådan, er det viktig å ha kjennskap til de tre ulike historiske 

fasene som Marshall hevder begrepet har utviklet seg ut i fra, for å gi en forståelse for hvilke 

former for rettigheter som har blitt utviklet under hver av fasene. Ifølge Marshall gjorde de 
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sivile rettighetene sitt inntog på 1700- tallet, og underbygger rettigheten til individuell frihet i 

form av rettsfrihet, tankefrihet, trosfrihet og personlig frihet. Dette er rettigheter som i dag vil 

anses som sivile rettigheter. Etter at slike juridiske rettigheter er etablert, kom utviklingen av 

de politiske rettighetene, som innebærer retten til å stemme ved politiske valg og avgjørelser 

og retten til politisk aktivitet. Til slutt kommer utviklingen i sosiale rettigheter gjennom 1900-

tallet, som kan ses i sammenheng med utviklingen av velferdsstater. Det sentrale med å se på 

utviklingen av disse tre ulike aspektene av rettigheter er at et fullverdig demokratisk 

medborgerskap kan ikke fullt ut utvikles uten at alle de tre dimensjonene ved rettigheter er til 

stedet. Det er først når alle de tre rettighetene kjennetegner et samfunn, en si at en borger 

innehar fullt medborgerskap. Velferdsregimer slik som det norske, kan anses tett knyttet opp 

mot medborgerskap, ettersom den norske velferdsstaten setter verdier som solidaritet og likhet 

sentralt blant borgerne (Kjølsrød 2010:215-217).  

Medborgerskap og de ulike rettighetsaspektene begrepet innebærer, kan videre deles 

inn i to forskjellige sfærer: medborgerskap som status og medborgerskap som rolle (Stray 

2009:66-67). Medborgerskap som legal status kan forstås som de juridiske rettigheter og 

pliktene en aktør har som innbygger i en stat og hvilke juridiske rettigheter og plikter aktøren 

selv har overfor staten. Medborgerskap som status vil da falle inn under offisielle 

definisjoner, slik som et statsborgerskap. Medborgerskap som rolle innebærer forventninger 

til borgernes deltagelse i samfunnet ut fra de rettigheter og plikter en som borger har gitt de 

sosiale, politiske og kulturelle aspektene i samfunnet (Stray 2009:65-66, Kymlicka og 

Norman 1995). Ved å skille mellom medborgerskap som legal status og medborgerskap som 

rolle, etableres et skille mellom medborgerskap som rettigheter og medborgerskap som 

deltagelse. Medborgerskap innebærer da både den legale status som borger i et samfunn, men 

også rollen som deltagende borgere basert på identitet og følelse av tilhørighet i samfunnet, 

sosialt og kulturelt. Deltagerperspektivet gir rom for deltagelse i samfunnet, som bidrar til å 

forme individet innenfor et demokratisk rammeverk, slik at det kan være med på å påvirke sin 

fremtid (Stray 2009).  

Rettigheter og deltagelse, status og rolle, er ikke nødvendigvis synkronisert med 

hverandre. En borger som innehar medborgerskap som en legal status, er ikke nødvendigvis 

en deltagende borger eller omvendt.  Som nevnt overfor, så gir medborgerskap som status 

implikasjoner om at det foreligger juridiske aspekter, slik som den juridiske statusen som 

statsborger i et samfunn, og de rettighetene dette gir. Medborgerskap som rolle gir derimot 
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implikasjoner om noe normativt, hva som forventes av borgere i den sosiale og private 

sfæren. Disse forventningene bygger på kulturelle, sosiale og politiske forhold i det aktuelle 

samfunnet.  For å unngå forvirring rundt medborgerskapsbegrepet og dets to sfærer, benytter 

Kymlicka og Norman begrepet statsborger om et individ som innehar juridiske rettigheter, 

mens de bruker begrepet samfunnsborger om et individ som i større grad har en normbasert 

rolle i samfunnet (Kymlicka og Norman 1995:284). Jeg vil imidlertid ikke bruke dette skillet, 

ettersom alle mine informanter innehar grunnleggende rettigheter, og det er derfor ikke 

nødvendig å skille mellom statsborger og samfunnsborger i denne oppgaven.  

2.2 Kritikk mot Marshall 

Begrepet medborgerskap innebærer tilhørelse og deltagelse i en gruppe. Individer oppnår 

rettigheter og tilhørighet så lenge de faller innenfor denne gruppen og oppfyller gitte 

forventninger. Marshalls teori om medborgerskap har derimot vært gjenstand for kritikk fra 

flere hold. På tross av at Marshall deler rettighetsutviklingen inn i tre ulike historiske faser, vil 

det allikevel ikke alltid være slik at ulike rettighetsaspekter utvikler seg i denne rekkefølgen, 

eller hvor hver av de enkelte rettighetene er begrenset til å ha utviklet seg i kun en av 

periodene (Stray 2009:68-70, Marshall 1950:30-40, Plummer 2003:52,54). Det har også vært 

påpekt hvordan Marshalls teori presenterer et noe snevert syn på medborgerskap, ettersom 

han knytter den historiske rettighetsutviklingen i form av de tre fasene til Europa og vesten 

generelt, og ikke tar høyde for den kulturelle og historiske utviklingen andre steder i verden, 

eksempelvis i Afrika og Asia. Videre innenfor dette kritiseres Marshall for ikke i tilstrekkelig 

grad å vise nyansene innenfor forskjeller i rettigheter. I dette ligger det at han nærmest 

utelukker ulikhetene som er kjønnsbasert eller seksuelt basert. Feminister og feministisk teori 

var blant de første til å kritisere Marshalls analyse og beskrivelse av medborgerskap 

(Plummer 2003:52-54).  

2.3 Medborgerskap og demokrati 

Det kan være vanskelig å se på medborgerskap uten og se på utviklingen av demokratiet. 

Akkurat som det juridiske aspektet ved medborgerskap resulterer i statsborgerskap og dermed 

et medlemskap i en spesifikk stat, resulterer det rollemessige aspektet ved medborgerskap til 

medlemskap i et demokratisk samfunn på bakgrunn av hvordan individet stiller seg til de 

kulturelle, politiske og sosiale normene og forventningene fra samfunnet.  
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Ideen om demokrati og borgerrettigheter slik en i dag kjenner begrepene oppstod allerede i 

antikken (Raaflaub 2006). Her hadde alle frie borgere rett til en viss grad av autonomi og rett 

til medbestemmelse i det øvrige samfunnet. Frie borgere var imidlertid kun menn over en viss 

alder, som også innehadde en viss sosial status. Dette utelukket kvinner, slaver og personer 

som ikke levde opp til deler av samfunnets gitte standarder. Rettigheter var dermed kun 

forbeholdt en liten andel borgere. I vesten ser en for alvor fremveksten av demokratiske 

styreformer først på slutten av 1700- tallet, hvor først den amerikanske revolusjon etterfulgt 

av den franske revolusjon, erklærte folkestyre og nedfelte lover for borgernes rettigheter 

(Ishay 2008). Begge disse revolusjonene brakte også med en langt større grad av rettigheter 

for kvinner; selv om kvinner fortsatt var utelukket fra en stor del av samfunnets sfærer, var 

revolusjonene allikevel med på å gi kvinner økte borgerrettigheter.  

Ved å gi individet rettigheter, skaper dette grunnlag for utviklingen av medborgerskap 

(Marshall 1950, Marshall og Bottommore 1992). En demokratisk utvikling går da overens 

med de rettighetsaspektene som Marshall identifiserer i den første fasen - den sivile, i form av 

individuelle rettigheter og plikter integrert i loven. En demokratisk utvikling går også overens 

med Marshalls andre fase - den politiske, som gir stemmerett og rett til politisk aktivitet. 

Gjennom disse to fasene ser en at borgerne har rettigheter og plikter, og det samme har staten, 

og de vil derfor fungere konstituerende for hverandre. Ifølge Marshall utvikles sosiale 

rettigheter igjennom den tredje sosiale fasen. De ulike sosiale rettighetene skiller seg ut fra de 

to førstnevnte, ettersom disse rettighetene går ut på likhet for alle. I de to tidligere fasene har 

det vært fokus på de individuelle rettighetene ethvert individ skal inneha, mens i den tredje 

fasen dreier det seg om at ens rettigheter skal befinne seg på like vilkår som andres, og dette 

skal sikres gjennom loven. Dette gjør den tredje fasen i utviklingen av medborgerskap preget 

av likhet mellom borgerne.  

Likhet er sentralt i de skandinaviske velferdsstatsmodellene (Esping-Andersen 

1990:27-28). I Norge bygger velferdsstaten på universelle velferdsrettigheter, hvor alle 

borgerne har lik rett på sosiale ytelser og tjenester uavhengig av ens sosiale bakgrunn og 

økonomiske ressurser. Dette fører til en utjevning og større grad av likhet blant borgerne, og 

solidaritet blir en sentral verdi for staten (Kjølsrød 2010). Dette kan ses som at 

medborgerskap både som rettigheter og deltagelse er en målsetting og sentral intensjon for det 

norske samfunnet. Grupper og enkeltindivider kan likevel falle utenfor denne målsettingen 

om likhet i rettigheter og deltagelse, og oppleve en dårligere kvalitet på medborgerskapet. Et 
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eksempel på en slik gruppe vil være homofile. Homofile var lenge skilt fra 

majoritetsbefolkningen i juridiske rettigheter og i manglende annerkjennelse av deres legning, 

som også lenge var ansett som en mentalforstyrrelse. Nå som anerkjennelsen av en homofil 

legning er akseptert og institusjonalisert i lovverket, har homofile i Norge oppnådd 

medborgerskap i form av anerkjente rettigheter. Da vil et naturlig neste steg være at homofile 

oppnår medborgerskap også på et deltagende plan, hvor de kan delta likeverdig i alle 

samfunnsmessige sfærer, slik som ekteskap og familieliv. Kvaliteten på medborgerskapet i et 

samfunn avhenger altså av hvilke rettigheter en innehar, og ens deltagelse i samfunnet. Ifølge 

Stray er en fullstendig tilstedeværelse av rettigheter og deltagelse en forutsetning for å inneha 

fullverdig medborgerskap (Stray 2009:66). I denne oppgaven anses fremgangen og 

utviklingen i rettigheter som et viktig utgangspunkt ettersom det at likekjønnede par nå kan 

bli foreldre etter loven er en tydelig utvidelse mot et fullverdig medborgerskap. Tidligere var 

ofte homofile forvist til subkulturelle arenaer, mens de i dag kan inngå legitime forhold, som 

også inkluderer det å få barn. Dette kan ses som et resultat av en demokratiserings – og 

rettighetsutvikling.  

2.4 Medborgerskap og identitetskonstruksjon  

Likeså som medborgerskap må ses opp mot rettighetsutvikling, er det viktig å se det opp mot 

identitet og identitetskonstruksjon. Henri Tajfel snakker om en sosial identitet som han 

betegner som følgende;  

Social identity will be understood as that part of the individual’s self-concept which 

derives from their knowledge of their membership of a social group (or groups) 

together with the value and emotional significance attached to that membership (Tajfel 

2010:2-3).  

Denne definisjonen av identitet er spesielt interessant, ettersom en som medborger aktivt må 

forholde seg til andre borgere og til øvrige samfunnsstrukturer, noe som gir medborgerskapet 

et relasjonelt aspekt. Slik Tajfel hevder, må en person aktivt bygge sin identitet ut i fra dets 

medlemskap til sosiale grupper. Dette innebærer individets oppfatninger av hvem de er, 

verdier og mål samt likheter og forskjeller fra andre mennesker. Identitet blir da en opplevelse 

av å inngå i en større sosial sammenheng, og fungerer derfor som en integrasjon mellom 

selvet og samfunnet. Kymlicka og Norman hevder at medborgerskap er noe som skapes ut i 
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fra de politiske, sosiale og kulturelle tradisjonene i et samfunn, og dette får også som 

konsekvens at medborgerskap internaliseres i individet på bakgrunn av de overnevnte 

tradisjonene, og dermed blir en del av en større identitetskonstruksjon hos individet 

(Kymlicka og Norman 1995:301).  

Ifølge Peter Kivisto og Thomas Faist (2007) er medborgerskap noe som bidrar til å 

etablere og stabilisere grensene rundt det politiske samfunnet, og samtidig bidrar til å definere 

hva som tilhører privatsfæren og hva som tilhører den offentlige sfæren;  

«Citizenship establishes the boundaries of the political community. It defines that 

which is public and that which is private. It also tells us who is in and who is outside 

of the political community. The boundaries of citizenship are set by the interactive 

combination of three pivotal dimensions of citizenship in a particular time and space: 

(1) democratic self-governance (including access to public life); (2) the particular 

constellation of citizens’ rights and responsibilities; and (3) the matter of identity that 

comes with the sense of belonging to or being affiliated with a political community» 

(Kivisto og Faist 2007:13).  

Her poengterer Kivisto og Faist at identitet er noe som oppstår igjennom en følelse av 

tilhørighet eller å være tilsluttet et politisk fellesskap og samfunn.  De skiller også mellom 

privatsfæren og den offentlige sfæren. Ken Plummer (2003) hevder derimot at det ikke lenger 

er hensiktsmessig å snakke om et skille mellom den private sfæren og den offentlige sfæren, 

delvis fordi individet i dag står langt mer fritt enn tidligere til å fatte selvstendige valg 

angående hvor en ønsker å tilhøre og hvor en velger å sette grenser.  

2.5 Intimt medborgerskap  

Økte demokratiske rettigheter for homofile og lesbiske i Norge kan ses opp mot en fjerde 

dimensjon av medborgerskap, en dimensjon Plummer kaller intimt medborgerskap. Plummer 

bruker intimt medborgerskap som en betegnelse på hvordan mennesker i dag selv velger 

hvem de skal få barn med, hvem de skal ha seksuelle forhold med og hvordan retten til å ta 

disse valgene har utviklet seg. Denne fjerde dimensjonen av medborgerskap viser hvordan 

medborgerskapet endrer seg fra primært å omhandle juridiske rettigheter og plikter i 

Marshalls teori, til å omhandle retten til å få anerkjent sitt privatliv (Plummer 2003). Intimt 

medborgerskap er ifølge Plummer det som foregår når samfunnet begynner å ha offentlige 
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diskusjoner og et åpent språk rundt intimitet og privatliv. Det som tidligere var aspekter 

regnet som tilhørende privatsfæren, slik som familie, kjønn og seksualitet, er ikke lenger noe 

som kan forventes at skal holdes innenfor privatsfæren. Altså hevder Plummer at aspekter 

som tidligere ikke ble snakket om og som ikke hadde noe rom i den offentlige sfæren har nå 

blitt en del av en stor offentlig debatt. Et eksempel Plummer selv trekker frem i forbindelse 

med denne omdreiningen er seksuelle identiteter. Flere mennesker enn noen gang tidligere i 

vestlig kultur kan nå velge å leve sitt liv på egne premisser, og inngå i likeverdige forhold. 

Denne nye autonome tilværelsen kan ses som et av mange aspekter ved en utvidelse av 

medborgerskap. Intimt medborgerskap vil da innebære avgjørelser aktører selv har mulighet 

til å ta over egen kropp, seksualitet, identitet, forhold og følelser. Dette er valg som tidligere 

var begrenset (Plummer 2003:25).  

Dette bringer med seg en rekke subjektive valg som går på familie, kjønn, identitet, 

kropp og ikke minst seksualitet, valgmulighetene i dag er langt større enn noen gang tidligere 

(Plummer 2003:4-7). Dette innebærer allikevel ikke at det ikke eksisterer ulike former for 

rådende forventninger til personlige valg i det 21 århundre, selv om disse kanskje er noe 

svekket enn tidligere. En av de beste illustrasjonene på dette er forventningen om 

heteronormativitet, hvor det forventes at en lever i et monogamt forhold med det motsatte 

kjønn, samt en forventning om at barn skal være et naturlig resultat av dette forholdet 

(Roseneil 2012). Det er slike forventninger som fortsatt, på tross av lovverk og rettigheter, 

kan problematisere personlige og intime valg vedrørende partner og familieliv.  

 På tross av at det fortsatt eksisterer en rekke slike forventninger, så har ikke dette 

lukket igjen for utviklingen av ulike rettigheter knyttet til det intime livet. Tidligere har de 

intime behovene til homofile blitt sett på som noe privat og ikke noe som hadde en plass i 

offentligheten. Denne intimiteten er nå derimot anerkjent av loven, og er med på å 

rettferdiggjøre deltagelse og en utvidelse av fullt medlemskap i samfunnet. Sasha Roseneil 

definerer derfor fullt intimt medborgerskap som følgende:  

The freedom and ability to construct and live selfhood and a wide range of close 

relationships – sexual/love relationships, friendships, parental and kin relations – 

safely, securely and according to personal choice, in their dynamic and changing 

forms, with respect, recognition and support from state and civil society (Roseneil 

2010: 82). 
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Medborgerskap handler om å inneha fullt medlemskap i samfunnet, og dette medlemskapet 

kan ikke begrenses til de tre dimensjonene Marshall snakker om, altså de sivile, politiske og 

sosiale rettigheter.  Det må også ses på dimensjonen rundt intimitet og selvbestemmelse, 

ettersom prinsippene i medborgerskap er rettigheter og deltagelse. Utviklingen av det intime 

medborgerskapet er derfor sentralt. Det åpner opp for rettigheter og deltagelse i henhold til 

romantiske- og seksuelle forhold, reproduksjon, foreldreskap og kjønnsidentiteter (Roseneil 

2010, 2012, Plummer 2003).  

 Det er klart at en slik utvidelse av medborgerskapet ikke hadde vært mulig uten å 

utfordre etablerte normer, lover og kulturer. Dette har skjedd i Norge gjennom forandringer i 

lovverket til fordel for seksuelle minoriteter, slik som retten til å inngå ekteskap og økte 

muligheter for å få barn. På et kulturelt plan ser en at det har og fremdeles foregår en endring i 

forståelsen av intime og seksuelle forhold. Dette har skjedd ved å kjempe for likestilling og 

selvbestemmelse i det intime livet, som da har resultert i anerkjennelse av seksuelle ulikheter 

og mangfold. Ved å kjempe frem slike rettigheter, øker en den allmenne aksepten for en 

bredde av ulike intime forhold (Roseneil 2012:45). Poenget til Plummer er at denne 

overgangen en nå er vitne til i det 21. århundre hvor det private blir offentliggjort, har store 

implikasjoner for individets intime liv og at det eksisterer en lang rekke flere valg innenfor 

dette intime livet. Tradisjonelt har medborgerskap som begrep referert til det sosiale, sivile og 

offentlige liv, men med utviklingen i intimt medborgerskap innbefatter 

medborgerskapsbegrepet også nå individuelle, intime og private verdener. Intimt 

medborgerskap slik Plummer hevder, kan dermed betegne en form for oksymoron; det er 

ytterst vanskelig å tenkes at det offentlige og det intime kan kombineres- de er to 

motsetninger.  Nå danner de allikevel en osmose, hvor det offentlige og intime flyter over i 

hverandre (Plummer 2003:68).  

I forbindelse med denne sammenkoblingen av det offentlige og det intime vil det 

naturligvis dukke opp noen problemstillinger som setter spørsmålstegn ved skjemaer og 

kategorier som tidligere ble tatt for gitt, slik som at mennesket blir født med et fastsatt kjønn, 

ekteskapet er for mann og kvinne og likekjønnede par kan ikke bli foreldre. Slike 

grunnleggende, etablerte forventninger vedrørende familie, barn og seksualitet blir nå 

utfordret. Muligheten homofile nå har til å ta valg rundt sine intime liv og rundt sin 

familiesituasjon noe som tyder på at homofile er i ferd med å bevege seg fra et begrenset 

medborgerskap til en gradvis utvidelse mot fullt medborgerskap (Plummer 2003). Denne 
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utviklingen mot fullt medborgerskap må ses i sammenheng med at det er viktig å bli inkludert 

i samfunnet, og det er viktig å oppnå muligheten og rettigheten til å velge hvordan en vil leve 

sitt intime private liv, og samtidig oppleve aksept for disse valgene.  

2.6  Ekteskapets rolle i medborgerskap 

Ifølge Gilbert Herdt og Robert Kertzner er ekteskapet et av de aller viktigste fundamentale 

institusjonene for deltagelse i det sosiale liv og viktig for å oppnå fullverdig medborgerskap 

(Herdt og Kertzner 2006). Ekteskapet har tradisjonelt vært mellom mann og kvinne, og har 

således hatt en rolle hvor det bringer paret nærmere opp mot ulike sosiale sfærer, og dermed 

gir de en større mulighet for å uttrykke seg og til å delta i flere arenaer av samfunnet. 

Gjennom et ekteskap deler to personer materielle og sosiale goder samt et intimt forhold. 

Ettersom at ekteskapet er et av de mest synlige og mest offisielle forhold individer kan 

inneha, vil muligheten for å inngå ekteskap ha stor betydning for en persons medborgerskap. 

Ekteskapet er også et juridisk bevis på et legitimt forhold, anerkjent av staten og av 

samfunnet. Ekteskapet har riktignok ikke hatt som eneste funksjon å vise hvilke forhold som 

er legitime eller ikke, ekteskapet har også hatt som oppgave å regulere individets seksualitet. 

Ettersom ekteskapet som institusjon har bidratt til å gi økt medborgerskap for de involverte, 

har medborgerskapet igjennom ekteskapets funksjon altså bidratt til å kontrollere seksuell 

adferd. Hvem som har rett til sex og intime forhold har vært forbundet med rettigheter rundt 

medborgerskap.   

På tross av at ekteskapet tradisjonelt har ført til en økning i rettigheter og deltagelse 

for de involverte, og er en svært fundamental institusjon i samfunnet, er det allikevel en del 

aspekter rundt det tradisjonelle ekteskapet som kan problematiseres i forhold til enkelte 

minoriteter. Et av disse aspektene er den sterke heteronormative kulturen ekteskapet bygger 

på. Den dominerende heteronormativiteten, på tross av at den gir økte rettigheter til individer 

som innehar og lever etter denne, bringer den likefult problemer for individer som ikke følger 

denne normen. En dominerende gruppe her vil være homofile. Homofile kan oppleve store 

vanskeligheter med å få innpass i deler av det sivile og sosiale samfunnet, og ikke minst i den 

offentlige sfæren. Når de ikke lever etter en heteronormativ livsstil, og i tillegg har en legning 

tradisjonelt ansett som uforenlig med det heteronormative, kan de lett bli anklaget for en 

umoralsk livsstil, noe som kan koste de posisjoner og stillinger i den offentlige sfæren 

(Hubbard 2001:55). Hvis en ser ut i fra at homofile avviker fra en heteronormativ livsstil, ser 
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det ut som at de nærmest blir negativt sanksjonert for og ikke leve i tråd med hegemoniske 

samfunnsnormer, og de blir tilkjent som resultat kun et begrenset medborgerskap.  

Ved å forstå de ulike mekanismene bak ekteskapet som institusjon, og de regulerende 

og utøvende funksjonene det har, har Plummer med flere lagt fokus på hvordan intimitet og 

seksualitet begrenser medborgerskap. Staten har brukt seksualiteten til å kontrollere dets 

borgere. Når ekteskapet da har vært å regne som en grunnleggende institusjon i samfunnet, og 

da dette har vært en institusjon homofile har blitt nektet deltagelse i, har dette bidratt til å 

forhindre homofiles rettigheter som likeverdige medborgere. Myndighetene kontrollerer altså 

ens tilgang til romantiske forhold og sosiale sfærer, samt en persons identitet og erfaringer 

(Plummer 2003, Danielsen, Larsen og Owesen 2015: 193). Når ekteskapet fører til en økende 

deltagelse i sosiale sfærer, og fører til en økende grad av rettigheter og plikter for de 

involverte, gir dette samtidig et begrenset medborgerskap til de som ikke har rett til ekteskap. 

Homofile har da tradisjonelt vært innehavere av et begrenset medborgerskap. Denne 

begrensingen i medborgerskap kan bidra til en identitetskonstruksjon som ikke gir homofile 

en essensiell følelse av tilhørighet i den større offentlige sfæren.  

2.7  Familie  

Som nevnt overfor har medborgerskap ofte vært knyttet til et av samfunnets største 

fundamentale institusjoner – familien og ekteskap. Det finnes utallige familiekonstellasjoner, 

og alle disse avhenger av ulike sosiale, kulturelle og historiske aspekter. Kari Moxnes mener 

det viktigste er at en selv definerer seg som forelder og familie (Moxnes 1990). For å få en 

forståelse for hvordan familien som institusjon, både i form av forskjellige sammensetninger 

og strukturelle forhold, har endret seg kan det være relevant først å se på det som på 1950- og 

1960-tallet var en av de største teoriene innenfor familiesosiologi – Talcott Parsons 

strukturfunksjonalistiske tilnærming, som lenge var ledende innenfor samtidens 

familieforskning, og viser heteronormativitetens rolle innenfor familiesfæren.   

2.7.1  Talcott Parsons og kjernefamiliens rolle 

Talcott Parsons mente at familiens rolle i samfunnet er det viktigste, og denne rollen er å 

produsere og sosialisere barn, og dernest å opprettholde et stabilt samfunn og miljø for de 

voksne. Den ideelle familieformen for Parsons er kjernefamilien. Dette er fordi 
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kjernefamilien, bestående av en far, mor og deres barn, i følge Parsons er et strukturelt 

særtrekk ved det menneskelige samfunn. Dette baserer Parons’ på selve strukturen til 

kjernefamilien, bestående av en koalisjon mellom en instrumentell leder og en ekspressiv 

leder, som kan ses som en typisk struktur for små grupper (Parsons 1956:3-4). Med dette 

mener han at far har en instrumentell rolle som familiens forsørger og beskytter. Mor har en 

ekspressiv rolle, og har dermed ansvaret for det daglige sosialiseringsarbeidet med barna. Mor 

har videre også den aktive reproduktive rollen i familien gjennom å føde barn.  

Å dele kjønnene inn i disse to kategoriene med slike spesifikke roller er ifølge Parsons 

hensiktsmessig ettersom den gir en løsning på den potensielle konflikten mellom 

familiesfæren på en side, og arbeidssfæren på den andre siden og de forskjellige oppgavene 

de to sfærene skal dekke.  Denne inndelingen av kjønnene førte også til at kvinner og menn 

ikke var satt til å konkurrere om de samme jobbene eller utdannet seg til de samme yrkene. 

Dette var noe både samfunnet og familien tjente på – far fikk spesialisert seg mer i 

arbeidssfæren og på denne måten tjene samfunnet samt bringe mer penger hjem til husholdet, 

og mor fikk mer tid til å oppdra og sosialisere barna. Disse komplementære kjønnsrollene 

Parsons henviser til reflekterer delvis den rådende kjønnsrolleideologien på den tiden. Far 

fungerer videre ifølge Parsons som et bindeledd mellom familien og det øvrige samfunnet 

gjennom å delta i arbeidssfæren. Gjennom familiesfæren og sosialiseringsprosessen skal 

barna igjennom mor føres inn i et visst mønster av tanker og handlinger som går overens med 

det øvrige samfunnets normer. Derfor tar mor seg av barna i familiesfæren, mens far bidrar 

med å knytte familien til det øvrige samfunnet igjennom arbeidssfæren. Denne inndelingen i 

instrumentelle og ekspressive roller i kjernefamilien er ifølge Parsons forankret i de 

biologiske rollene som skiller mann og kvinne; kvinnen gjennom svangerskapet blir ifølge 

Parsons i større grad enn far knyttet til barnet på et emosjonelt nivå, og er derfor mer egnet til 

å vise omsorg og dekke barnets behov. Farskap er derimot ikke naturlig knyttet til omsorg ut i 

fra biologiske roller (Parsons 1956). Det å danne familie var derfor å anse som en allianse 

mellom en mann og en kvinne, hvor de to komplementerte hverandre gjennom ulike roller, og 

det var gjennom disse komplementære rollene at farskapet ble formet. Funksjonen bak denne 

rollefordelingen var altså samfunnets opprettholdelse. I dag ser en derimot en oppdeling og 

kritikk av dette patriarkalske systemet.   
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2.7.2 Heteronormativitet 

Homofiles rolle i samfunnet har tradisjonelt blitt bestemt ut i fra et heteronormativt 

perspektiv. Dette innebærer at heteroseksualitet er den seksualiteten som normalt knyttes til 

det sosiale liv, og er den som blir ansett som normal (Jackson 2006:108). Heteronormativ 

teori går ut på at en kan kategorisere kvinner og menn som to motsetninger til hverandre, men 

som allikevel komplementerer hverandre gjennom inndelingen i kjønnsroller, hvor det stilles 

ulike forventninger til hvert av kjønnene. Disse kjønnsrollene anses som biologisk forankret, 

og dermed naturgitte. Menn og kvinner utfyller dermed hverandre, og det naturlige er derfor 

en heteroseksuell norm.  Den heterofile livsstilen med en mann og en kvinne sammen med 

barn regnes som idealet, og alt annet blir posisjonert ut i fra denne normen (Kitzinger 

2005:477). Dette tilsier at også homofile tradisjonelt har blitt posisjonert ut i fra normen om 

heteroseksualitet. De posisjoneres som annerledes ettersom de ikke faller inn i det 

heteronormative mønsteret. Det at en person eller en gruppe regnes som medborgere, vil 

innebære en binær sammenheng, ettersom en må ha en annen som ikke regnes som en 

medborger (Plummer 2003:52-53). Det normale må ha noe unormalt som kan stå i opposisjon 

for å regnes som normalt. I dag ser en derimot en oppdeling og kritikk av dette patriarkalske 

systemet.   

2.7.3 Kritikken av kjernefamilien  

I Norge står ideen om kjernefamilien fortsatt sterkt, selv om en har sett en endring i 

familiemønstre de siste tiårene. Dette er forandringer som hovedsakelig skyldes frigjøringen 

av kvinnen og kvinnens mulighet til bedre utdannelse og dermed også bedre muligheter til å 

forsørge seg selv og eventuelle barn på egenhånd (Noack 2010:33-40). Gjennom kampen for 

likestilling og frigjøring av kvinnen ble det satt spørsmålstegn ved kvinnen som en naturgitt 

omsorgsperson, slik Parsons hevdet at kvinnen gjennom svangerskap og fødsel automatisk 

var. Parsons beskrivelser av kjernefamilien og dens kjønnsrolleinndeling kom derfor under 

sterk feministisk kritikk. Ved å stille grunnleggende spørsmålstegn vedrørende familiens 

struktur og kjønnsrollefordeling, satte kvinnene også fokus på mannens rolle som far, og 

farsfiguren som en likeverdig kompetent omsorgsperson. På denne måten åpnet den 

feministiske kritikken opp for at også mannen kan være en kompetent omsorgsperson for 

barn, og at fedre og mødre derfor bør stilles på lik linje. Det er ikke nødvendigvis en forskjell 

imellom dem slik Parsons påstod.  Dette har gitt menn en vei inn i omsorgsinstitusjonen, og 
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gjort at menn kan tillate seg å være fedre med alle aspekter dette medbringer, også for 

homofile fedre.  Kritikken mot forestillingen om at en familie må bestå av en mor og en far i 

differensierte roller har altså hatt konsekvenser for mulige homofile foreldreskap: kvinner har 

kunnet skape familie uten en mann, og menn har kunnet skape familie uten en kvinne (Roman 

2008).  

Parsons behovsinndelte kjernefamilie faller fra det fundamentet det tidligere stod støtt 

på. Parsons snakket om ulike kjønn som hadde totalt forskjellige roller i familien og totalt 

forskjellige funksjoner for samfunnet. I dag derimot har mye av dette kjønnede fokuset 

forsvunnet, og en fokuserer i større grad på et individs egenskaper og evner fremfor dets 

biologiske kjønn. I dag tar en autonome valg vedrørende seksualitet, forhold og familie. Dette 

kan ses ved at menn og kvinner konkurrerer om de samme jobbene, og at menn i større grad 

blir anerkjent som omsorgsperson for egne barn og ikke bare som forsørger.  Kjønn er altså 

ikke lenger noe som må stå i et motsetningsforhold til hverandre og fungere komplementært 

slik Parsons hevdet. Familien, i motsetning til slik Parsons beskrev den på 1950-tallet, er i dag 

langt mer dynamisk og fleksibel. Ved å løse opp mange av de tidligere fastsatte kjønnsrollene, 

gir det rom for at individer gjennom deres kapasitet og overbevisninger selv kan styre 

kapasiteten til eget kjønn, egne familieforhold og egen seksualitet (Plummer 2003:19). Det et 

mange likekjønnede par hvor de nå setter verdien av tradisjonelle familieverdier slik som 

ekteskap og barn høyt (Ryan-Flood 2009:150-154).  

2.8 Nye måter å gjøre familie på 

Familien er i konstant endring, og er på ingen måte en statisk institusjon. Tidligere var det 

kjernefamilien og ekteskapet, slik Parsons omtaler det, som var det dominerende 

familiemønsteret. I dag derimot er det et mylder av ulike måter å gjøre familie på, og Kari 

Moxnes mener det viktigste er at en selv definerer seg som forelder og familie (Moxnes 

1990). Kjernefamilien og ekteskapet mistet mer og mer sin rolle som dominerende 

familiemønster igjennom 1960-tallet, og fra omkring 1970 kom det en gradvis økning i antall 

samboerskap, og Turid Noack har omtalt samboerskapets fremvekst som den stille revolusjon. 

Samtidig som samboerskap økte i antall, sank antall ekteskap, mens skilsmisser økte (Noack 

1996).  
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Med ekteskapets utsettelse og økelsen i samboerskap, ble det følgelig også mer vanlig 

å få barn utenom ekteskap og heller innenfor samboerskap (Noack 2010). Den tidligere 

tidskronologiske samlivsformen som bestod av ekteskap først og deretter reproduksjon har nå 

endret seg til å bli samboerskap, så reproduksjon og som deretter kanskje fører til mulig 

ekteskap (Noack 2010, Lestaeghe 2010). Dette viser et brudd mellom ekteskapet og 

reproduksjon, hvor ekteskapet ikke lenger er en naturlig forutsetning for reproduksjon.  

Det er en rekke samfunnsendringer som kan forklare disse endringene i 

samlivsmønsteret. Først og fremst ser en økning i kvinners utdanning og at flere kvinner 

befinner seg i arbeidslivet, som fører til en økt økonomisk selvstendighet. Dette gjør at mange 

kvinner ikke trenger å gifte seg tidlig for å bli forsørget. En ser også en økning i velferdsgoder 

som også medbringer en større økonomisk sikkerhet. Gjennom den økonomiske sikkerheten 

en får gjennom velferdsstaten, synker også kostnaden og risikoen hvis en skulle velge feil 

partner, og dermed ønske skilsmisse. Velferdsstatens sikkerhetsnett og økningen i kvinners 

utdannings- og lønnsnivå bidrar til å sikre at de klarer seg alene ved et samlivsbrudd, og de 

har dermed mindre å tape på å ta ut skilsmisse. I tillegg til det økonomiske aspektet er også 

prevensjonen blitt langt tryggere og lettere tilgjengelig for kvinner og menn flest. I takt med 

de øvrige endringene i familien og samfunnsstrukturen, ser en også en endring i farsrollen, 

hvor far har gått fra og kun nærmest fungere som en ekspressiv leder slik Parsons hevdet i sin 

teori om familien, til å bli en sentral forelder og en primæromsorgsgiver. Å være aktiv i 

foreldrerollen gjennom å vise omsorg var noe nytt for fedre (Brandth og Kvande 2003:28). 

Berit Brandth og Elin Kvande fant i en studie av fedre at de alle vektla det å være en såkalt 

nærværende far, som innebærer aktiv omsorgsgivning og emosjonell tilstedeværelse.  

Disse ulike familiesammensetningene viser bare noen av alle de mulige måtene å gjøre 

familie på i dag, og hvor akseptert det er med ulike familieformer (Moxnes 1990:30). Når 

først noen familieendringer kommer, bringer dette gjerne frem og utvikler andre 

familiekonstellasjoner også. Et eksempel på en slik utvikling er likekjønnede familier. Med en 

slik økning over et relativt kort tidsrom, kan det være nærliggende å tenke at dette er naturlige 

endringer som har blitt drevet frem over tid i samfunnet gjennom kulturelle og teknologiske 

utviklinger. At noe er derimot er lovbestemt og tilsynelatende godtatt i samfunnet, betyr 

allikevel ikke at det ikke kan finnes motstand mot slike nye familiekonstellasjoner. 
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2.8.1 Likekjønnede familier  

Det finnes en rekke ulike studier som er gjort på likekjønnede familier internasjonalt, en av de 

studiene som har vært mest interessante i denne oppgaven er Aaron Goodfellow. Han har stilt 

seg spørsmålet om det er slik at likekjønnede familier møter andre utfordringer i hverdagen 

enn hva andre familiekonstellasjoner gjør. I følge Goodfellow så er svaret ja. Goodfellow har 

gjennomført et stort kvalitativt forskningsprosjekt på Øst-kysten av USA. Dette prosjektet har 

hatt som hensikt å undersøke hvordan ulike personer som identifiserer seg som homofile, 

bygger og opprettholder slektskap og familiefølelse, samt hvordan de konseptualiserer 

familierelasjoner når den symbolske logikken i heteroseksuell reproduksjon ikke er til stede 

eller tilgjengelig for dem i form av biologiske faktorer eller lovgivning (Goodfellow 2015:1-

2). Goodfellow ønsker da å undersøke hvordan disse personene takler utfordringene i 

hverdagen som likekjønnede foreldre når de i utgangspunktet har hatt oddsene for å bli 

foreldre imot seg.  

Goodfellow trekker på flere sentrale punkter i sin studie. Han argumenterer for at 

mange av dem han intervjuet ofte opplevde det å ønske seg barn som homofil innebar et visst 

tabu. Denne følelsen blir ofte ikke bare fremprovosert av det øvrige heteronormative 

samfunnet og heterofile familiemedlemmer og venner, men også fra personer innad 

homomiljøet. Dette spesifikke funnet går overens med det Jeffrey Weeks (2001) finner i flere 

av sine studier. Weeks hevder i likhet med Goodfellow at homofile som ønsker seg barn, eller 

tar det faktiske steg til å skaffe seg barn ofte opplever en utfrysning og andre former for 

sanksjonering fra det øvrige homomiljøet. Weeks presenterer to årsaker til dette: Først og 

fremst hevdes det at det homofile miljøet, som han kaller for «the queer scene» oppstod som 

en form for politisk og sivil opposisjon til det heteronormative samfunnet, hvor de homofile 

selv følte at de ikke passet inn og hvor de heller ikke fikk delta på lik linje med de som passet 

inn i den dominerende heteronormative kulturen. I dette homomiljøet ble det skapt et fristed 

hvor dets medlemmer kunne leve slik de selv ønsket, et levesett som ofte innebar og 

distansere seg så langt unna det heteronormative levesettet som mulig. Her ble gjerne 

monogame forhold unngått, og fokuset var heller på flytende og flyktige seksuelle forhold og 

skillet mellom vennskap og elskere var vagt. En annen svært vesentlig del av homomiljøets 

forsøk på å skille seg ut fra den heteronormative livsstilen innebar ikke å få barn, da dette ble 

ansett som noe typisk for heterofile forhold og den heteronormative livsstilen som de desperat 

ønsket å skille seg ut fra. Å være homofil, og samtidig få barn innebar at en underkastet seg 
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det heteronormative levesettet, som i utgangspunktet ikke var ment for homofile. Å være en 

del av homomiljøet, og ønske seg barn var derfor ansett som tabu.  

Videre hadde heller ikke det øvrige samfunnet noen interesse av at homofile gikk hen 

og ble foreldre. Dette kan delvis ha vært fordi myndigheter og borgere for øvrig fryktet for det 

heteronormative verdisettet. Hvis homofile fikk barn, hvordan kunne da kjernefamilien 

bestående av mor, far og barn da rettferdiggjøres og ikke minst beskyttes? I tillegg til dette ble 

ofte homofile personer, særlig homofile menn, ansett som overstadig interessert i sex, 

promiskuøse og nærmest perverse i sin fremtreden, og dermed ikke et naturlig farsbilde eller 

omsorgsperson. Noen gikk enda lenger, og anså homofili og pedofili for å være nærmest det 

samme – var man interessert i menn var man også kanskje tilbøyelig til å begå overgrep mot 

mindreårige gutter. Mye av det Weeks kommenterer i sine studier, går overens med 

Goodfellows argument om at homofiles ønske om barn ofte har blitt møtt med å være tabu. 

Homofile opplevde altså både negative og nedsettende holdninger om likekjønnet 

foreldreskap fra både det øvrige samfunnet og ofte fra homomiljøet selv.  

2.8.2 Families of choice – «selvvalgte familier» 

Da ønsket om barn og familie var tabulagt gjerne likefult innenfor homomiljøet som i det 

øvrige samfunnet utenfor, var det allikevel ikke slik at familie i seg selv var en negativ 

konnotasjon. Mange homofile opplevde tidligere, dette er noe mindre utbredt i dag, å miste 

mye støtte og kontakt med sin biologiske familie hvis de stod frem som homofil, mye på 

grunn av det tabulagte rundt deres legning som ofte ble sett på som noe nedverdigende og 

perverst. Gjennom opplevelsen av å bli utestengt fra sin egen familie ble det vanlig å søke seg 

til det øvrige homomiljøet. Her opplevde de en frihetsplass, hvor de kunne utfolde sin legning 

og på denne måten oppnå vennskap, støtte og seksuelle forhold. Dette har blitt omtalt som 

families of choice (Weeks, Heaphy og Donovan 2001) – de homofile opplevde at de stod 

nærmere mange av sine venner enn hva de nødvendigvis gjorde med sin opprinnelige 

biologiske familie, og fungerte derfor som en erstatning eller et surrogat for den biologiske 

familien som manglet. Families of choice forklares som et resultat av 

(…) the lives and life choices of self-identified lesbians, gay men, bisexuals, «queers», 

and other historically consigned to the margins of our culture (Weeks, Heaphy og 

Donovan 2001:1).  
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Selvvalgte familier bestod da gjerne av venner, som utførte og oppfylte de samme rollene 

overfor hverandre som en egentlig var å forvente fra en biologisk familie. På tross av at det 

homofile miljøet søkte å distansere seg bort fra store deler av det dominante heteronormative 

levesettet og mønsteret etter å ha opplevd en deprivasjon i rettigheter, ser en allikevel at 

konstruksjonen av selvvalgte familier bygger på visse heteronormative prinsipper. Selvvalgte 

familier er kreative familier som bygger på de båndene mennesker nærmest er avhengig av å 

ha med andre for trygghet, trøst og omsorg. Homofile hadde tilpasset familie til sin kultur, de 

står ganske enkelt friere til å konstruere sine relasjoner. Ved konstruksjonen av families of 

choice fikk de homofile en mulighet til å danne meningsfulle og stabile forhold på lik linje 

med heteroseksuelle forhold og familier. Ifølge Weston vil det være helt naturlig at homofile 

skaper en form for surrogat til den biologiske familien når selve hovedfundamentet i det 

øvrige samfunnet er familieinstitusjonen (Weston 1991:202).   

2.8.3 Likekjønnede familier og reproduksjon 

Ovenfor ble det nevnt at homofile gjennom homomiljøet og gjennom det øvrige samfunnet, 

ikke var forventet å skulle ønske å inngå ekteskap, eller ønske å bli foreldre. Når konseptet 

om kjernefamilien fortsatt står sterkt, er det urealistisk å forvente at ikke homofile også blir 

formet av disse relasjonelle og institusjonelle rammene, og tar til seg disse ideene som er 

dominante i samfunnet (Goodfellow 2015). På lik linje med de fleste borgere, vokser 

homofile opp og internaliserer samfunnets normer som innebærer kulturelle mål og begreper. 

Disse kulturelle normene innebærer aspekter som ekteskap og foreldreskap for å oppnå 

intimitet, kjærlighet, erotikk og en følelse av trygghet og stabilitet. I tillegg til å inngå i 

diskusjon og forhandlinger med sine partnere om avgjørelsen om å få barn, må parene også 

søke hjelp utenifra, enten fra myndigheter eller privatklinikker. Det er naturlige biologiske 

lover vedrørende reproduksjon som ikke lar seg endre. To av samme kjønn som ønsker seg 

barn er avhengige av biologisk materiale fra det motsatte kjønn for å realisere foreldreskapet.  

Videre finner Goodfellow at flere av hans informanter sier noe om det han kaller 

«violence within the law», eller symbolsk vold. Dette fenomenet kommer opp når homofile 

møter myndigheter og lovverket i forbindelse med adopsjonsprosesser og surrogatiprosesser. 

Møte med et strengt lovverk og byråkratiprosesser gir ofte en følelse av underlegenhet og 

usikkerhet, og redselen for ikke å være god nok til å komme seg igjennom prosessen gir seg 

utslag som en følelse av smerte. Denne smerten og usikkerheten blir til følelsen av at en slags 
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voldelig dominans er til stede, og ettersom at denne volden opererer med beskyttelse i loven 

finnes det lite en kan gjøre annet enn å holde ut (Goodfellow 2015:13-15).  Denne volden kan 

videre oppleves som traumatiserende og belastende for det intime forholdet mellom par 

(Goodfellow 2015:9, Plummer 2003). I denne oppgaven vil jeg derimot benytte begrepene 

sanksjon og straff fremfor vold.  

Sanksjonen, hevder Goodfellow, får videre konsekvenser for forsøket på å skape og 

opprettholde et familieliv. Homofile får ikke lik sjanse som heterofile individer til å leve i en 

kjernefamilie fordi smerten og lidelsen de opplever å bli pålagt som straff gjennom å forsøke 

å leve etter den heteronormative livsstilen er for stor. Ofte blir derfor homofiles forsøk på å 

skape en kjernefamilie i stedet sett på som det å skape en fiktiv familie (Goodfellow 2015:11-

12, Heaphy, Weeks og Donovan 1999:84-86, Heaphy, Smart og Einarsdottir 2013:2-3). Med 

fiktiv familie kan det trekkes linjer tilbake til ideen om at kjernefamilien består av en mann og 

en kvinne og deres barn. Når homofile forsøker å etterleve dette mønsteret, har de fått kritikk 

for at deres familiebånd ikke er ekte, og at deres familie derfor anses som fiktiv. 

Ettersom homofile vokser opp i samfunn hvor de blir konstant utsatt for en 

heteronormativ kultur, slik Goodfellow argumenterer; vil det som nevnt tidligere være 

urealistisk ikke å forvente at homofile også vil gli inn i de relasjonelle og institusjonelle 

rammer de er sosialisert inn i. Dette kan riktignok skje noe gradvis. Mens det tidligere var 

viktig for homofile å kjempe for rettigheter vedrørende deres seksualitet og anerkjennelse av 

denne og deres parforhold, noe de vant igjennom med i Norge gjennom anerkjennelsen av 

homofili som en seksuell legning i 1972 og partnerskapsloven av 1993, så ser en i dag andre 

behov som kreves innfridd og anerkjent, slik som muligheten til å få danne familier 

(Goodfellow 2015:1-2). Dette viser at mulighetene endrer seg, og at det åpnes for nye 

preferanser i hvordan likekjønnede ønsker å leve. En har også sett en økning i antall barn i 

likekjønnede familier fra 1990-tallet og frem til i dag. Mellom 1993 og 2001 var kun omkring 

6 % av likekjønnede par som hadde felles barn sammen, mens det i perioden 2002 til 2010 

økte til omkring 18 % (Dommermuth, Hart, Lappegård, Rønsen, Wiik 2015:39-40). En må 

også medregne de siste årene fra 2010 frem til 2016, hvor reproduktiv bistand har blitt gjort 

særlig tilgjengelig for lesbiske, og at dermed antall par som har barn har økt ytterligere.  

I dag vil det derfor være viktig for noen likekjønnede par å få skape familie og få 

oppleve anerkjennelse og aksept av denne familien. Det har blitt funnet belegg for disse 

antagelsene i flere studier, hvor homofile par snakker om viktigheten av følelsen av å få ha sin 
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egen familie med barn (Goodfellow 2015, Heaphy 2013:2-3, Weeks 1999:84-86). En ser 

derfor et skifte, hvor homofile har gått fra å kjempe for basale rettigheter som anerkjennelse 

og beskyttelse i lovverket, til å nå kjempe for sin mulighet til å få barn. Det er få disputer i 

dagens samfunn om det faktum at barn trenger omsorg og beskyttelse, dette er gitt (UN 

Convention on the Rights of the Child, artikkel 3). Mindre anerkjent er kanskje tidvis det 

faktum at voksne kan ha behov for å få være omsorgspersoner overfor barn. Dette kan regnes 

som en del av menneskelig evolusjon – å føre gener videre ligger instinktivt. Det ligger også 

altruistiske perspektiver bak dette: å ta seg av og beskytte noe som ikke er i stand til det selv 

ligger også i menneskets evolusjonshistorie (Larsen, Buss og Wismeijer 2013:200-201).  

2.9 Familiefremvisning 

Ettersom det i dag er en rekke ulike familiesammensetninger og ulike måter å gjøre familie 

på, kan det oppstå behov for å vise frem hvordan en gjør akkurat sin familie, og hvem som er 

medlem i den. Janet Finch kaller dette for displaying families – eller familiefremvisning 

(Finch 2007). Dette går ut på å legge vekt på den sosiale naturen i familiepraksiser, ved at en 

aktivt fremviser sin familie gjennom å utføre typiske familiehandlinger. Gjennom ulike 

former for handlinger kan en familie formidle et budskap som sier «dette er min familie og 

det virker» (Finch 2007: 66-70). Handlingene må videre forstås og anerkjennes av andre 

individer hvis handlingene skal fungere som effektive former for familiefremvisning. Finch 

bruker det hun kaller narrativer om det hun mener er den vanligste formen for fremvisning:  

Narratives are seen as stories which people tell to themselves and to others about their 

own family relationships, which enable them to be understood and situated as part of 

an accepted repertoire of what ‘family’ means (Finch 2007:78).  

Narrativer gir individer mulighet for å kommunisere sine familieforhold til relevante andre, 

slik at de kan få en meningsfull innsikt i hvordan ens familie er konstruert og hvordan den 

fungerer. Finch argumenterer videre for at familier i dagens samfunn er i konstant endring, 

noe som fører til at individer må redefinere sine familieforhold langt oftere enn tidligere 

(Finch 2007:69). Når endringer oppstår, må individer gå i forhandling med seg selv og stille 

seg spørsmål slik som «hvem er egentlig min familie», og dermed tenke gjennom hvilke av 

forholdene og relasjonene en har til andre mennesker som innehar en form for 

familiekarakter. Det er på denne måten narrativer skapes; gjennom individers redefinering av 
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sine familieforhold, og hvordan de så i neste steg kommuniserer denne defineringen til 

omverdenen. På denne måten vil også narrativer endre seg ettersom familie er noe dynamisk, 

og narrativer vil bli utviklet på nytt og på nytt over tid.  

Finchs argument om at poenget med familiefremvisning er at det overordnede budskapet 

forsøkt fremvist krever anerkjennelse og aksept av relevante andre, går overens med hvorfor 

Jeffrey Weeks mener individer benytter seg av narrativer: «Through narratives individuals 

give meaning to their lives, and affirm their identities and present relationships as viable and 

valid” (Weeks, Heaphy og Donovan 2001:11).  

Ifølge Weeks er det da gjennom narrativer at individer får bekreftet sine forhold som 

levedyktige og gyldige. Å fremvise sin familie kan derfor for mange familier være en nyttig 

strategi for å oppnå anerkjennelse og aksept fra andre. Det gir familier sjansen til å foregripe 

spørsmål og spekulering fra andre rundt deres familiekonstellasjon.  

Hvordan en fremstiller disse narrativene vil ha mye å si ut i fra hvilken livssituasjon en 

befinner seg i. Alle familier, samme hva slags sammensetning og struktur disse har, vil ha 

behov for fremvisning, men for enkelte grupper slik som likekjønnede familier, kan behovet 

være sterkere. Møter med ulike omgivelser etter en har fått barn er en svært sentral opplevelse 

av foreldreskap, og behovet for å forklare og fremvise sin familie kan her da være sentral.  

Det kan være sentralt delvis fordi de kan forklare sine familiesammensetninger, og da 

potensielt oppleve en anerkjennelse og aksept på tross av at de ikke lever innenfor en 

tradisjonell familiekonstellasjon. Ifølge Moen og Wethington (1992: 233) så vil familier 

kunne utvikle strategier for å håndtere vanskelige eller stressende omgivelser. Strategier 

utvikles for å fremvise at familien er i stand til å håndtere ulike type muligheter og 

begrensinger de kan møte i samfunnet, begrensninger som hindrer eller vanskeliggjør 

familiemuligheter. Strategier fungerer da som hjelpemidler for å takle og overkomme slike 

begrensinger. Eksempel på slike begrensninger kan være holdninger. For likekjønnede 

familier kan slike strategier gi mening, ettersom de kan måtte forholde seg til negative 

holdninger rundt deres familiekonstellasjon (Moen og Wethington 1992:234).  
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2.10  Økonomiske dimensjoner rundt reproduksjon - 

Den økonomiske versus den intime sfæren 

Å bli foreldre for likekjønnede kan innebære økonomiske kostnader, tidvis svært høye. 

Viviana Zelizer spør hvorvidt intimiteten i en familie vil bli skadet hvis den blir subjekt for 

økonomiske perspektiver, og hvorvidt intimitet faktisk kan kjøpes for penger (Zelizer 2011: 

166). Likekjønnede par har få andre valg enn å kjøpe biologisk materiale når de skal ha barn, 

ettersom adopsjon fra utlandet ikke lar seg gjøre ettersom ingen av Norges samarbeidsland 

innad internasjonal adopsjon vil adoptere bort barn til likekjønnede par. Det er heller ikke gitt 

at alle likekjønnede par ønsker å adoptere, det å få barn som har en biologisk tilknytning til en 

selv er ikke nødvendigvis mindre viktig selv om en er lesbisk eller homofil. Å dele en 

svangerskapsprosess med en partner er noe som ofte kan oppleves som noe magisk i et 

forhold (Ravn og Lie 2013:98-99).  

For disse parene blir derfor den økonomiske kjøpsprosessen en essensiell del av 

prosessen med å få barn og skapelsen av en egen familie. Under slike omstendigheter 

kolliderer to opprinnelig svært forskjellige sfærer: den økonomiske sfæren og den intime 

sfæren (Zelizer 2011). Økonomi kan ses i sammenheng med noe kaldt og som brukes 

kalkulerende, mens intimitet forbindes med noe kjærlig, personlig og noe ikke – kapitalistisk. 

Når to slike usammenlignbare sfærer kolliderer, så påvirker de hverandre og volder også 

kanskje hverandre skade. Skadene hevder Zelizer bunner i at for mange så fungerer penger og 

økonomiske transaksjoner degraderende på intime forhold, og at det setter en pris på intimitet. 

Å beskytte intimiteten mot økonomisk aktivitet har derfor tradisjonelt vært viktig. Det er så 

klart ikke slik at det kun er den ene sfæren som truer den andre. Å blande den økonomiske 

sfæren med den intime sfæren skader vel så den økonomiske sfæren, ettersom en involverer 

følelser som kan hindre en i å handle økonomisk rasjonelt (Zelizer 2011:166-167). Zelizer ser 

allikevel ikke disse to sfærene som to totale motsetninger. Hun argumenterer for at aktører 

hele tiden blander sine intime relasjoner med økonomiske handlinger.  Det som derimot da er 

viktig, er hvordan parene beskytter intime relasjoner som det fort kan herske forunderligheter 

rundt. Innenfor et likekjønnet foreldreskap vil dette kunne gjøres ved å konstatere at for 

eksempel «dette er våre barn, ikke produkter i vi har kjøpt». Dette hindrer økonomiske 

perspektiver å bli for fremtredende i intimiteten (Zelizer 2011:168).  
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Zelizer hevder da at økonomiske sfærer og intime sfærer derfor ofte blandes med 

hverandre. Hun argumenter allikevel for at aktører forsøker å skille sfærer som er altfor 

forskjellige fra hverandre, og som kan skape problemer og forvirring. Zelizer hevder videre at 

det vil ha svært mye å si hva slags type forhold to personer har i utgangspunktet, for på denne 

måten vil en også kunne avgrense forholdet og dets innhold og vise andre hva deres forhold 

innebærer.  

Homofile menn som for eksempel har benyttet surrogati i utlandet kan forsvare denne 

koblingen mellom intimitet og økonomi ved å referere til distinksjonen mellom 

surrogatiprosessen som en ren økonomisk transaksjon, hvor de betaler for en vare, og 

surrogatiprosessen som en felles opplevelse for både paret og surrogatmoren hvor resultatet er 

en felles intim prosess og til slutt et barn. Her blir forskjellen i et slikt forhold mellom 

økonomi og intimitet skilt fra hverandre gjennom måten de intime praksisene og de 

økonomiske praksisene utgjøres (Zelizer 2011:177-178). Praktiseringen av surrogati og 

sæddonasjon er annerledes hvis det ses kun som en økonomisk transaksjon enn hvis det ses 

som noe spesielt og mer intimt. Hvis man velger å se det som kjøp av intimitet, vil dette altså 

kanskje prege praksisene rundt situasjonen, fremfor hvis en ser på det som en prosess hvor det 

skapes et barn hvor det også er en viss økonomisk dimensjon med i det overordnede bildet.  

Resultatet av både surrogati og bruk av sædinseminasjon er det en kan kalle «prisløse 

barn» (Zelizer 2011:229). Det er vanskelig å sette en prislapp på barna for foreldrene, og 

mengden økonomisk kapital en er villig til å investere i å produsere barn er stor. Det er ikke 

nødvendigvis slik at parene bruker pengene kun på barnet for barnets del, det å få barn kan 

være like mye del av å oppfylle samfunnsnormen rundt familiedannelse. De ønsker å passe 

inn i samfunnsnormen med den tidskronologiske samlivsformen med parforhold og 

samboerskap, og deretter barn slik normen er for heterofile (Noack 2010). Graden av velferd i 

Norge gjør at mange dernest også har mulighet til å betale det det koster å oppfylle en slik 

norm.   
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3 Metode  

3.1 Valg av metode 

Likekjønnede familier er ikke noe nytt. Allikevel er litteraturen i Norge om hvordan 

likekjønnede foreldre subjektivt opplever dette foreldreskapet svært lite belyst empirisk. Ved 

å undersøke disse subjektive erfaringene og deres refleksjoner rundt disse har jeg hatt som 

ønske å komme dypere på undersiden av hvordan de opplever sitt foreldreskap og hvordan de 

føler seg møtt i en samfunnsmessig kontekst. Jeg forstod svært tidlig i prosessen at for å 

lykkes med dette var det en kvalitativ tilnærming som ville være mest hensiktsmessig. 

Gjennom en kvalitativ tilnærming håpet jeg å tilegne meg kunnskap og forståelse for hvordan 

likekjønnede foreldre opplever sin egen situasjon. Kvalitative metoder og fremgangsmåter er 

på ingen måte entydige forskningsstrategier eller noe som kan samles under en enkel 

beskrivelse. Kvalitativ forskning innebærer en rekke ulike strategier og tilnærminger, slik som 

intervju, tekstanalyse, observasjon og feltarbeid. Ingen av tilnærmingene er nødvendigvis 

bedre eller dårligere enn de andre, her må en ta en faglig vurdering rundt hvilke av 

tilnærmingene som er best egnet til det aktuelle feltet en skal undersøke. Ifølge Blaikie skal 

forskningsspørsmålene en forsker benytter seg av fungere som et redskap for å innsnevre 

området en forsker på (Blaikie 2010:58-59). I denne studien har jeg valgt å benytte meg av 

intervju. Valget om å utføre intervjuer ble basert på oppgavens hensikt, nemlig å komme på 

undersiden av likekjønnede foreldres subjektive erfaringer og refleksjoner. På denne måten 

får jeg dekket mine formål med forskningen; nemlig å beskrive, forklare og forstå 

betydningen av barn i likekjønnede familier.  

 Ifølge Kvale og Brinkmann er intervju en solid metode for forskere å benytte når de 

skal undersøke aktørers hverdagsliv ut fra aktørens eget perspektiv (Kvale og Brinkmann 

2009:43). Intervju er derfor en hensiktsmessig metode i denne studien.  For denne oppgaven 

vil en abduktiv forskningsstrategi være mest relevant ut i fra hva hvilke svar jeg ønsker å 

oppnå med problemstillingen min. Abduktiv forskningsstrategi innebærer å forsøke å forstå 

informanters syn på og forståelse av sin sosiale verden gjennom deres egne erfaringer og 

fortellinger (Blaikie 2010: 89-92). Ved en abduktiv tilnærming ønsker jeg å undersøke 

hvordan likekjønnede familier selv deler erfaringer og opplevelser (Blaikie 2010:89).  



29 

 

3.2  Utvalg 

3.2.1 Utvalgskriterier  

I et kvalitativt basert intervjustudie er det ikke nødvendigvis antallet informanter som avgjør  

om en har en god studie eller ei, i motsetning til kvantitativ forskning hvor det er krav til en 

viss utvalgsstørrelse for at noe skal være representativt for en populasjon og for muligheten til 

å generalisere. I en kvalitativ studie er det viktig å finne de informantene som er best egnet ut 

i fra de kriteriene en har satt for studien. Ettersom jeg ønsket å studere likekjønnede familier, 

måtte jeg derfor tidlig i fasen tenke over hva slags informanter jeg ønsket å rekruttere til 

utvalget. Likekjønnede familier er nemlig på ingen måte en homogen gruppe, det finnes de 

som sammen har fått barn gjennom assistert befruktning, det finnes de som har barn med 

tidligere partnere av motsatt kjønn fra før av og det finnes noen få lesbiske og homofile par 

som har slått seg sammen og dermed deler barna likt mellom mødrene og fedrene gjennom en 

samværsordning. Jeg ønsket kun par som aktivt hadde bestemt seg for å få barn sammen, og 

som hadde fullført denne prosessen sammen. På denne måten visste jeg at familien bestod av 

en kjerne som ble utgjort av kun to likekjønnede foreldre.   

Mitt første utvalgskriterie var derfor at parene hadde sammen fattet beslutning om at de 

ønsket barn. Hvorvidt parene var gift eller samboere var ikke noe jeg la vekt på, ettersom 

samboerskap i dag inneholder mye av de samme elementene som i et ekteskap, noe jeg var 

innom i kapittel 1. Jeg hadde ei heller kriterier for antall barn eller alderen på disse barna 

ettersom jeg så dette som lite relevant for hvordan foreldrene opplevde det å være 

likekjønnede foreldre og hvordan de følte de ble møtt av omgivelsene.  

3.2.2 Rekrutteringsprosessen 

Jeg trodde opprinnelig at det å rekruttere likekjønnede familier til studien ikke ville være 

spesielt vanskelig. Det viste seg og ikke å være enkelt i det hele tatt.  I starten gikk det fint, 

jeg fikk kontakt med mine første informanter gjennom en bekjent av meg, som formidlet 

emailadresser, og jeg avtalte raskt et møte med disse to kvinnene. Etter et vellykket intervju 

med disse, ønsket dette paret å sette meg i kontakt med et annet vennepar. Jeg sendte dette 

venneparet mail, men fikk aldri noe svar. Etter en stund sendte jeg dem en ny mail for å 

forsikre meg om at de hadde fått min første mail og om det var slik at de bare ikke ønsket å 
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delta. Jeg mottok heller aldri noe svar på denne mailen. Jeg bestemte meg så for å ta kontakt 

med LLH, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
1
, i håp om at 

kanskje deres seksjon for familie kunne bidra med å spre informasjon om prosjektet mitt ved 

å legge det ut på sine lukkede Facebooksider og ved arrangementer. Av de to representantene 

jeg snakket med, var en relativt positivt innstilt til mitt prosjekt, mens den andre 

representanten gav uttrykk for at i det hele tatt å prate med meg virket som å kaste bort tid fra 

annet viktig arbeid. De gikk allikevel med på å legge ut informasjon om prosjektet mitt og 

min kontaktinformasjon på sine lukkede Facebooksider. Jeg hørte aldri noe mer fra LLH, og 

nå i ettertidens klokskap, så innser jeg at ble det nok aldri postet informasjon om mitt prosjekt 

på noen av deres lukkede Facebookgrupper eller at mitt prosjekt ble nevnt under andre 

omstendigheter.  

 Jeg bestemte meg for å fortsette rekrutteringsarbeidet på egenhånd, og søkte meg frem 

gjennom nettartikler og facebookprofiler for å finne mulige informanter. Her ble det også 

sendt mange emailer, men ingen svar. Jeg gikk lenge og tenkte, var det kanskje noe med 

måten jeg formulerte meg på og måten jeg presenterte studien som virket avskrekkende på 

potensielle informanter? Var det noe jeg ikke hadde forstått? Jeg satt meg ned og leste nøye 

igjennom alt jeg hadde sendt ut, men jeg følte at jeg hadde formulert meg på en profesjonell 

og betryggende måte. Jeg bestemte meg for å fortsette å prøve, og sendte ut en ny runde 

emailer til andre potensielle informanter. Når motivasjonen var som lengst nede, fikk jeg en 

tekstmelding fra en kvinne, hvor det stod at hun og kona gjerne ville delta i studien. Etter 

intervjuet mitt med dem begynte snøballen å rulle, hvor de gav meg kontaktinformasjon til et 

annet vennepar av seg, og slik fortsatte denne formen for rekruttering. For hvert intervju jeg 

foretok var informantene svært behjelpelige med å sende meg kontaktinformasjon til andre 

mulige informanter. Jeg endte derfor til slutt opp med det som kan kalles en 

«snøballrekruttering», hvor ett par kjente ett annet par som igjen kjente ett annet par. Ifølge 

Kvale og Brinkmann (2009) skal en være forsiktig med slike metoder, ettersom mulig 

bekjentskap informantene imellom kan hindre sikker og god anonymisering, samt at de kan 

sensurere seg selv i frykt for å bli gjenkjent av bekjente i den endelige oppgaven. I mitt tilfelle 

opplevde jeg ikke noen særlige problemer eller vanskeligheter med en slik 

snøballrekruttering. Noen av informantene kjente hverandre, og dette kan riktignok være 

problematisk, men jeg følte aldri underveis i intervjuprosessen at dette hindret informantene 

                                                 
1
 LLH byttet våren 2016 navn til FRI.  
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fra å åpne seg, eller meg selv fra å stille spørsmål. Det var ikke slik at alle informantene mine 

kjente til hverandre, det første paret jeg intervjuet har så vidt jeg vet ikke noe bekjentskap til 

noen av de øvrige parene i studien, mens blant de øvrige fire andre var det bekjentskaper som 

gikk på tvers, men heller ikke her kjente alle hverandre.  

3.2.3 Utvalgsstørrelse 

Det kan være svært utfordrende å velge seg ut et antall informanter på et tidlig stadium i 

studien, ettersom det kan være vanskelig å vite nøyaktig hva hvert intervju vil bringe med seg 

av informasjon for forskeren. En tommelfingerregel forskere kan følge er at når intervjuene 

når et metningsforhold er det ikke lenger hensiktsmessig å rekruttere nye informanter. Med 

metningsforhold menes det at intervjuene ikke lenger bringer noen særlig ny informasjon enn 

hva en allerede sitter med. Jeg kan ikke i mitt tilfelle si at jeg nødvendigvis nådde et slikt 

metningspunkt, ideelt sett har det vært flott med mange flere, både kvinnelige og mannlige 

par. Ettersom oppgavens omfang var begrenset, likeså med tiden, endte jeg opp med 5 par. 

Jeg ville mest sannsynligvis innehatt et rikere og mer omfattende datamateriale hadde jeg hatt 

et større utvalg. Allikevel med begrenset med tid, følte jeg at jeg fikk et ganske godt 

datamateriale, og følelsen av at intervjuene jeg hadde hatt var svært gode og hadde gitt mye 

informasjon.   

3.2.4 Informantene  

Jeg endte opp med fem par, hvorav fire bestod av kvinner og ett bestod av menn. Alle parene 

var enten gift eller levde sammen i samboerskap, og alle hadde barn. Parene består av 

ekteparet Jenny og Karoline, ekteparet Kikki og Sara, samboerparet Ulla og Marlen
2
, 

ekteparet Sofie og Lena og samboerparet Gaute og Andreas.  

Når en arbeider med kvalitativ forskning, og en forholder seg til et lite utvalg, er det 

svært viktig med konfidensialitet og anonymisering av informantene slik at disse ikke under 

noen omstendigheter avsløres (Kvale og Brinkmann 2009:90). Alle informantene har dermed 

fått fiktive navn. Potensielt avslørende detaljer slik som bosted, alder, og antall barn som 

informantene har, vil ikke bli nevnt i oppgaven. Hos noen av informantene kunne noen av 

aspektene rundt barna vært svært interessant ut i fra et analytisk perspektiv, men dette regner 

                                                 
2
 Ulla og Marlen er imidlertid forlovet. 



32 

 

jeg allikevel som å være av slik en sensitiv karakter at jeg utelukker det fra oppgaven. Det er 

også deler av informantenes historier som er svært personlige, både sykdom og dødsfall, som 

jeg velger ikke å ta med av konfidensielle årsaker, samt jeg regner opplysningene som av en 

slik sensitiv karakter at det ville vært uetisk å dele dem videre. Jeg vil heller ikke si noe om 

informantenes utdanning eller yrke, men jeg vil karakterisere alle parene som middelklasse og 

øvre middelklasse.  

Parene har i liten grad vært like hverandre i form av meninger og personlighetstrekk, 

men de har til felles at de er likekjønnede foreldre og at de forteller om mange av de samme 

erfaringene og opplevelsene. Parene reflekterer også noenlunde likt rundt ganske mange 

lignende situasjoner. At de er forskjellige i sine meninger og sine personlighetstrekk, men 

allikevel opplever sin situasjon som likekjønnede foreldre relativt likt, så vil jeg allikevel si at 

deres refleksjoner og ulike erfaringer har bidratt til å gi meg et interessant datamateriale.  

3.2.5 Intervjuguiden  

Jeg har bygd opp intervjuguiden etter hva slags spørsmål jeg ønsket å belyse. For denne 

studien anså jeg det som mest hensiktsmessig å ta i bruk et semi-strukturert intervju, hvor jeg 

hadde visse temaer og spørsmål jeg ville gå inn på i løpet av intervjuet, samtidig som jeg ville 

gi rom for at mine informanter selv kunne reflektere litt fritt rundt situasjoner og historier de 

fortalte meg. Ettersom informantenes subjektive opplevelse av reproduktivt medborgerskap, 

er hovedmålet med studien, er kvalitative intervjuer en god metode for å få frem 

informantenes egne tanker og følelser gjennom egne ord og refleksjoner (Kvale og 

Brinkmann 2009:48,137-138). Ved å legge opp til et semi-strukturert intervju hadde jeg altså 

en viss plan med hvor jeg ville med intervjuet, men var altså også klar for at informantene 

kunne komme med informasjon og ny innsikt jeg kanskje ikke hadde tenkt over på forhånd. 

Dette er mine informanters felt, et felt hvor de er ekspertene, og denne ekspertisen er noe jeg 

må rette meg etter (Ryen 2002:106). Å la informantene snakke om erfaringer de selv synes 

var relevante, var derfor viktig.   

Under hvert enkelt tema i intervjuguiden formulerte jeg spørsmål som gikk mer i 

dybden av det jeg ønsket å finne ut av. Ved enkelte anledninger utvidet jeg spørsmålene litt, 

eller spisset dem, avhengig av hvordan jeg følte informantene forholdt seg til temaet vi 

snakket om. Gjennom å ha en målrettet intervjuguide som tok for seg ulike tematikker ønsket 

jeg å sikre så godt som mulig at jeg fikk informasjon om det jeg lurte på, samtidig som jeg 
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forsøkte ikke å være ledende ovenfor informantene. Før jeg gikk i gang med intervjuene 

kjørte jeg et pilotintervju på en kamerat av meg, hvor jeg merket at enkelte av spørsmålene 

virket litt stive og formelle, noe min kamerat også bemerket etter at vi var ferdige med 

intervjuet. Jeg valgte derfor å reformulere disse spørsmålene. Før hvert intervju var jeg nøye 

med å lese gjennom intervjuguiden, slik at jeg skulle unngå å være for avhengig av å se på 

den under selve intervjusituasjonen. Dette var vanskelig ved det første intervjuet, men 

ettersom jeg fikk litt erfaring med å intervjue klarte jeg ved de to siste intervjuene meg 

nærmest uten å se på intervjuguiden. Å være godt kjent med sin egen intervjuguide er nok en 

uvurderlig fordel i intervjusettinger, ettersom ved å vite hvor og når en skal stille spørsmål og 

at disse kommer naturlig uten at en er nødt til å se ned på et ark hele tiden, bygger nok en 

større grad av tillit og ro hos informanten. Ved og ikke å sitte og se mye ned på 

intervjuguiden for å forberede neste spørsmål var det mulig for meg å rette oppmerksomheten 

mot informantene. Dette så jeg som svært verdifullt ettersom jeg intervjuet par, og dermed 

måtte skifte oppmerksomheten hyppig mellom to informanter avhengig hvem av de to som 

snakket.    

3.3 Gjennomføring av intervjuene 

3.3.1 Valg av sted 

For både forsker og informant kan valg av sted for å foreta intervjuet være av viktighet, 

ettersom dette bør være et sted hvor begge parter får muligheten til å fokusere på situasjonen 

fremfor omgivelsene. Å velge et sted som for begge parter kan anses som en nøytral sone er 

derfor ofte hensiktsmessig. Dette var imidlertid vanskelig i situasjonen med mine informanter, 

ettersom de var par der ofte begge var i full jobb samt at de hadde barn som skulle tas hensyn 

til. Kveldstid var som oftest den tiden på døgnet som passet best for informantene å møtes, og 

for at de skulle slippe bryderiet med å ordne med alternativt barnepass var det enklest at jeg 

dro hjem til parene. Alle mine intervjuer har derfor blitt foretatt hjemme hos informantene. At 

parene fikk bli intervjuet i sitt eget hjem tror jeg gav en ekstra følelse av kontroll over 

situasjonen, og at de dermed kanskje raskere ble avslappet i situasjonen på tross av at det var 

en fremmed de slapp inn i sine hjem.  
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3.3.2 Selve intervjuet  

Før jeg og informantene møttes for intervjuene hadde vi enten kommunisert per epost eller 

gjennom telefonsamtaler og tekstmeldinger. Spesielt de jeg hadde hatt telefonsamtaler med på 

forhånd og noe så enkelt som å hørt stemmen til, følte hvertfall jeg en avslappethet forut for 

intervjuene. Som nevnt ovenfor ble alle bortsett fra ett intervju, med Gaute og Andreas, 

foretatt på kvelden. Dette innebar at jeg ofte kom «midt i middagen», og flere av parene delte 

jeg derfor et lettere måltid med. Slike enkle ting som å dele et måltid eller en kaffekopp er noe 

som bidrar til å bryte isen, og gjøre begge parter mer komfortable i hverandres nærvær 

ettersom dette gav oss mulighet til å småprate om forskjellige temaer. En slik rolig start 

mellom informant og forsker hvor en kan benytte tiden bare til å prate, kan bidra til at det 

raskere dannes en positiv relasjon mellom informant og forsker (Repstad 2007:87). Noen av 

informantene benyttet dette som en mulighet til å spørre meg om studien min eller bare stille 

meg generelle spørsmål. Dette gjorde nok informantene mer trygge i situasjonen. Hos alle 

mine informanter fikk jeg også møte barna, noe jeg ser på som en tillitserklæring.  

Når vi var ferdige med å småprate, så falt det meg naturlig å bringe opp studien min og 

gi dem en litt dypere innføring i hva dette dreide seg om, og spesielt hvordan kvalitativ 

forskning vektlegger sterkt dette med konfidensialitet. Alt de fortalte meg ville dermed bli 

sensurert og anonymisert før oppgaven ble publisert. Deretter presenterte jeg informantene for 

informasjonsskrivet og om de ville etter å ha lest den igjennom, skrive under på 

samtykkeerklæringen. Samtykkeerklæringen opplyste informantene om konfidensialitet, og at 

de når som helst kunne trekke seg fra studien uten å være pliktig til å gi noen videre forklaring 

på dette. I informasjonsskrivet ble det også opplyst om bruk av båndoppgaver og notater 

underveis. Ettersom jeg intervjuet par, delte jeg alltid ut to eksemplarer, slik at hver informant 

signerte sin egen samtykkeerklæring. Både intervjuguiden og samtykkeerklæringen finnes i 

vedlegg A og B. Til sist mens de skrev under på samtykkeerklæringen gjorde jeg det også 

klart muntlig at jeg hadde fullstendig taushetsplikt, og at ingen andre enn veileder ved 

forespørsel ville få tilgang til materialet. Før jeg satte på båndopptageren gjorde jeg det klart 

at noen spørsmål kanskje kunne oppfattes som banale, og at noen steder ville jeg kanskje stille 

like banale oppfølgingsspørsmål, men at dette var noe de ikke behøvde å svare på. Ingen av 

informantene hadde noen problemer med dette.  

Jeg startet alltid intervjuet med noen enkle innledende spørsmål, slik som samlivsstatus, hvor 

lenge de hadde vært et par og noen spørsmål knyttet til arbeid. Dette kan bidra til å gjøre 
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informantene mer komfortable, og en får en rolig innkjøringsfase til intervjuet (Thagaard 

1998:86). Etter noen innledende spørsmål forsøkte jeg alltid å føre informantene gjennom 

tematikken i intervjuguiden, men ofte begynte informantene å fortelle videre om temaer som 

jeg ikke hadde tenkt til å spørre om før lengre ut i intervjuet. Dette gikk imidlertid fint, 

ettersom dette var temaer jeg var interessert i og som jeg ønsket å snakke om uansett. At 

informantene dermed fortalte fritt rundt enkelte av temaene gjorde at jeg forstod at de tingene 

de tok opp, var ting som var av relevans for dem, og som dermed også hadde en relevans for 

meg. Jeg ønsket å komme på undersiden av deres erfaringer og egne refleksjoner rundt dette å 

være likekjønnet forelder, og utviste derfor i utgangspunktet en nysgjerrighet som jeg tror 

påvirket informantene til å fortelle om det som falt dem inn (Blaikie 2009). Etter at vi hadde 

vært innom alle temaene og spørsmålene i intervjuguiden, snakket vi litt åpent rundt selve 

temaet likekjønnede foreldre, hvor jeg ofte fikk mulighet til å be informantene om og 

ytterligere å belyse ting som tidligere hadde vært tatt opp. Ved slutten på intervjuene spurte 

jeg om informantene hadde noen spørsmål eller saker de følte ikke hadde blitt tatt opp eller 

snakket nok om. Her var det noen som gjentok litt av det vi hadde diskutert tidligere i 

intervjuet som for å minne meg på det, mens flertallet følte tilsynelatende at temaene hadde 

blitt godt dekket. Alle informantene spurte om jeg kunne sende dem oppgaven når den var 

ferdig, noe jeg tolker som at de fant studien spennende, samt at de muligens var litt 

nysgjerrige på hva andre familier hadde å si om ulike temaer.  

3.4 Relasjonen mellom forsker og informanter  

På tross av at kvalitative intervjuer ofte kan bære preg av å være samtalepreget, er det 

allikevel ikke til å komme unna de to rollene forsker og informant, og hvordan disse rollene 

kan prege en intervjusituasjon. Det er klart at temaet for intervjuene og studien, likekjønnede 

familier, er noe det fortsatt eksisterer fordommer mot. For meg var det derfor viktig å vise 

informantene at jeg ikke hadde noen motforestillinger rundt deres foreldreskap. Det er klart at 

en forsker skal forholde seg nøytral i en intervjusituasjon så langt det lar seg gjøre. Jeg 

opplevde det allikevel som essensielt at informantene forstod at jeg ikke var kommet for å 

kritisere deres familiekonstellasjon eller seksuelle legning. Det kan hende at en noen ganger 

som forsker må gi uttrykk for eget standpunkt for å vinne informanters tillit.  

 Andre faktorer som spiller inn i en intervjusituasjon, er slike som kjønn og alder. Dette 

kan være faktorer som gir utslag for hva slags type inntrykk en får av hverandre, og dette kan 
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i stor grad påvirke intervjuets gang. Kjønn vil for eksempel være noe som kunne påvirke mitt 

forhold til mine informanter. Bortsett fra ett par, var alle parene jeg intervjuet kvinner. Jeg 

følte allikevel ikke av den grunn noen sterkere tilknytning til disse fire kvinnelige parene enn 

hva jeg gjorde med det mannlige paret. Kjønn har nok derfor som faktor ikke hatt så mye å si 

i min studie i forhold til relasjon med informantene. Det kan allikevel være omvendt fra mine 

informanters perspektiv, for dem kan mitt kjønn som kvinne ha bidratt til at de kanskje, 

hvertfall på forhånd, så meg som en mild og dermed mindre «truende» person, og at de 

kanskje derfor åpnet seg lettere for meg. Det er også klart at de kvinnelige informantene så 

meg som kvinne som kanskje i større grad i stand til å relatere meg til å være forelder enn hva 

eventuelt de hadde gjort hadde jeg vært en mannlig forsker. Akkurat i denne studien vil jeg 

allikevel så tvil rundt en slik påstand, ettersom jeg har intervjuet svært fordomsfrie personer, 

og jeg tror nok ikke at de ville reagert nevneverdig om de hadde møtt en mannlig forsker.  

Ifølge Karin Widerberg skal en forsker som ikke har noen erfaring fra det gitte feltet 

forsøke å etterstrebe nærhet, mens har en derimot erfaring fra feltet skal en forsøke å innta en 

mer distansert rolle (Widerberg 2001:156). Jeg er ikke forelder, så på dette punktet var jeg 

kunnskapsløs men kunnskapstørst. Dette gjorde at jeg fattet stor interesse for å høre om ulike 

historier de fortalte om barna og hvordan de subjektivt opplevde det å være likekjønnede 

foreldre. Når det gjelder dette med likekjønnede par så vil jeg kanskje si at feltet ikke var helt 

nytt for meg. Jeg har både lesbiske og homofile venner og bekjente (alle uten barn på grunn 

av alder). Det vil allikevel være mest dekkende å si at jeg inntok en nær forskerrolle. På denne 

måten følte jeg at intervjuene var preget av likeverdighet. Jeg tror også det at jeg åpnet meg 

litt underveis og delte historier om meg selv med informantene bidro til at de også ble mer 

avslappet.  

3.5 Gleder og utfordringer  

Jeg antok på forhånd at flere av mine informanter kanskje hadde noen opplevelser bak seg i 

forbindelse med måten de hadde valgt å få barn på, og at deler av deres erfaringer og 

fortellinger ville være alvorstynget. På tross av at de selv hadde valgt å få barn, har de 

allikevel ikke valgt de eventuelle negative sidene som likekjønnet foreldreskap kan 

medbringe, dette har vært noe de bare har måtte tilpasse seg. Noen av parene hadde opplevd 

tilsynelatende lite og ubetydelige hendelser knyttet til at de var likekjønnede foreldre, mens 

andre hadde langt sterkere opplevelser bak seg. På tross av at ikke alt var like lett for 
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informantene å prate om, opplevde jeg ikke dette som noe de hadde vanskeligheter med å 

fortelle om. For flere av mine informanter var det nok godt å føle at de kunne «lufte» tankene 

og følelsene ovenfor en fremmed, og få være åpne om hvordan de opplevde enkelte 

situasjoner. Når vi snakket om situasjoner som informantene hadde opplevd som tøffe eller 

vanskelige, var det ekstra viktig at jeg som forsker var rolig og lyttende. Dette vil jeg snakke 

nærmere om under etiske betraktninger.   

3.6  Etiske betraktninger 

Jeg opplevde selv under flere av intervjuene å bli provosert, når noen av informantene fortalte 

om måten de hadde blitt behandlet på. Her opplevde jeg det som vanskelig å sensurere meg 

selv fra å si hva jeg mente om behandlingen de hadde mottatt, i stedet kunne jeg ikke annet 

enn å forsøke å fremstå støttende og takknemlig for at de delte slike opplevelser med meg. 

Dette er imidlertid en provokasjon jeg har kjent på også etter intervjuene, og som jeg delvis 

kjenner på den dag i dag. For meg å sitte og se på foreldrene foran meg og deretter se bort på 

barna som lekte på gulvet eller som satt i andre enden av sofaen og så på barne-tv – å vite at 

enkelte mener at disse er uegnede som foreldre og at barna ikke har skikkede foreldre – det 

kjenner jeg fortsatt er vanskelig.  

Under flere av intervjuene var jeg til tider gravende med mine spørsmål, hvor jeg 

kunne be parene om for eksempel å utdype konflikter innad familien og lignende. Ifølge 

Kvale og Brinkmann (2009:184-185) er det essensielt her å balansere mellom å forsøke og 

ikke sette informantene i ubehagelige situasjoner, samtidig som en som forsker er avhengig av 

å stille noen vanskelige spørsmål for å få svar og et godt datamateriale.   
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4 Kontekst  

4.1.1 Bakgrunn 

Kampen for homofiles rettigheter har vært lang. Det er spesielt en hendelse som regnes som 

utslagsgivende og som starten på kampen for homofiles rettigheter i USA, men som også 

internasjonalt skapte oppmerksomhet, og det er opptøyene rundt baren «Stonewall Inn» i 

1969 - en bar for homofile menn og kvinner i New York City. På 1960-tallet hadde New York 

City, som så mange andre byer, strenge regler vedrørende offentlig homofili, og mange 

utesteder for homofile ble jevnlig inspisert av politiet, og gjester og ansatte ble regelmessig 

trakassert under disse inspeksjonene. Opptøyene brøt ut etter at en rekke gjester ved 

Stonewall Inn gjorde voldelig motstand mot politiet, og en rekke voldelige demonstrasjoner 

fra det homofile miljøet fulgte de neste dagene. Disse opptøyene har senere blitt kalt for «the 

Stonewall Riots». I tiden etter opptøyene ble en rekke organisasjoner som arbeidet for å 

fremme homofile og lesbiskes rettigheter etablert, og myndighetene hadde vanskeligheter 

med å ignorere presset for homofile og lesbiskes rettigheter som økte de neste tiårene (Morris 

2015).  

I Norge derimot ble den første rettighetsorganisasjonen som arbeidet for likestilling 

mellom homofile og heterofile opprettet allerede i 1948, som Det Norske Forbundet av 1948, 

og en videreførelse av denne kom i 1992, når LLH ble opprettet. I 1993 kom 

partnerskapsloven, som gav likekjønnede par rett til å inngå juridisk partnerskap, men gav 

ikke rettigheter til kirkelig vielse eller rettigheter til reproduktiv bistand (Danielsen, Larsen og 

Owesen 2015). På 1980-tallet blusset kampen for anerkjennelse og like rettigheter for 

homofile ytterligere opp, etter at AIDS epidemien økte. Etter at HIV og AIDS-

problematikken hadde nådd sitt høydepunkt på 1980-tallet og mange homofile hadde opplevd 

å miste partnere og venner, opplevde de at forholdene de hadde hatt til sine nære og kjære 

ikke ble anerkjent av myndighetene. De hadde ingen offisiell rolle eller juridiske rettigheter 

overfor hverandre, enda mange hadde levd i eksklusive monogame forhold som for dem selv 

opplevdes som like ekte som heterofile monogame forhold. Dette førte til at det ble startet 

bevegelser som kjempet for offisielle juridiske anerkjennelser av forhold mellom to av samme 

kjønn (Weeks, Heaphy og Donovan 2001:18, Hogg og Vaughan 2011:372). I Norge resulterte 

dette altså i partnerskapsloven av 1993, som tillot en regulert inngåelse av partnerskap 

mellom to av samme kjønn. For mange fungerte dette som en god løsning, da likekjønnede 



39 

 

par slapp å ta inn over seg den heteronormative livsstilen fullt ut, og kunne fortsatt føle en 

viss distanse til denne heteronormative institusjonen.  

4.2 Kjønnsnøytral ekteskapslov: Utvikling av 

rettigheter  

Det har vært en økning i homofiles medborgerrettigheter de siste årene. De seneste årene har 

det norske samfunnet i større grad enn tidligere inkorporert de homofile i denne 

medborgerkontrakten, som eksisterer mellom borgerne og staten. Vi kan se denne utviklingen 

gjennom Marshalls tre faser av rettighetsutvikling.  

En av de viktigste faktorene bak denne økelsen i medborgerrettigheter er ekteskapsloven av 

2009, også kalt den nye ekteskapsloven. Barne- og likestillingsdepartementet fremmet i 2008 

en proporsjon om en lovendring som ville innebære endringer i følgende etablerte lover; 

ekteskapsloven av 1991, barneloven av 1981, adopsjonsloven av 1986 og bioteknologiloven 

av 2003 (Barne- og likestillingsdepartementet 2008). De overnevnte lovene skulle endres og 

inkorporeres i en ny og forbedret ekteskapslov. Barne- og likestillingsdepartementet 

begrunnet det slik; Regjeringen vil sikre homofiles og lesbiskes rettigheter, støtte homofile og 

lesbiske i å leve åpent og aktivt motarbeide diskriminering (Barne- og 

likestillingsdepartementet 2008). 

Da regjeringen Stoltenberg la frem Soria Moria erklæringen noen år tidligere i 2005 opplyste 

regjeringen at de hadde som mål å endre ekteskapsloven av 1991 og partnerskapsloven av 

1993, for å sikre like rettigheter for par av samme kjønn og gi dem muligheten til å inngå 

ekteskap på lik linje med heterofile; Regjeringen vil gå inn for endringer i ekteskapsloven som 

åpner for ekteskap mellom to av samme kjønn, med samme rettigheter som ekteskap mellom 

to av motsatt kjønn (Soria Moria – erklæringen 2005).  

Det ble tidlig i 2007 sendt ut en høring med forslag til endringer i ekteskapsloven, 

hvor regjeringen mottok høringsuttalelser fra en rekke instanser, også privatpersoner. En 

spesiell høring ble sendt ut til kirkelige organisasjoner og trossamfunn. Felles for alle disse 

kirkelige organisasjonene og trossamfunnene var at de gav negative uttalelser vedrørende 

høringsforslaget om å endre ekteskapsloven. De resterende uttalelsene som kom fra andre 

aktører stilte seg hovedsakelig positivt til høringsforslaget (Barne - og 

likestillingsdepartementet 2008: Ot.prp. nr. 33).  
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Ideen om den nye ekteskapsloven inneholdt ikke bare forslaget om lik rett til inngåelse av 

ekteskap for homofile og lesbiske par, men også en del andre punkter som gikk ut på 

reproduktive rettigheter.  Noen av forslagene som ble fremmet var retten til vurdering for 

assistert befruktning for lesbiske par, samt at homofile og lesbiske par skulle tildeles retten til 

å bli vurdert som adoptivforeldre på lik linje med heterofile par. For at aspektene vedrørende 

disse rettighetene skulle kunne gjøres gjeldende, forutsatte dette en endring innenfor ulike 

eksisterende lovverk. Blant disse gjaldt dette bioteknologiloven av 2003, barneloven av 1981 

og adopsjonsloven av 1986.    

I bioteknologiloven av 2003 framkom det at assistert befruktning kun kan tilbys 

kvinner som er gift eller lever i et samboerskap med en mann under ekteskapslignende 

forhold. Loven la sterk vekt på stabilitet i forholdet mellom mann og kvinne, og utelukket 

dermed også enslige kvinner å motta assistert befruktning (bioteknologiloven 2003 § 2-2). 

Her kommer det frem et ganske sterkt perspektiv på at en må leve under heteronormative 

forhold for å få lov til å bli foreldre. Det fremgår av lovverket en holdning hvor en 

kjernefamilie bestående av mor, far og barn er den naturlige familiekonstellasjonen. På tross 

av slike holdninger, ser en eksempelvis en økning i antallet aleneforeldre (Noack 2010). 

Loven forutsatte videre at årsaken som lå bak vurderingen av hvorvidt assistert befruktning 

skulle benyttes måtte være forankret i medisinske årsaker som hindret mannen og kvinnen å 

unnfange barn gjennom ordinært samleie.  

Under fremleggelsen av forslaget om ny ekteskapslov med tilhørende forslag om 

hvorvidt lesbiske kvinner skal ha rett til å bli vurdert for assistert befruktning, begrunnet 

Barne- og likestillingsdepartementet dette med at en slik endring i loven vil føre til en 

likebehandling mellom ulikekjønnede og likekjønnede par. Loven ville på denne måten 

fremme likestilling mellom ulike familiekonstellasjoner og seksualiteter. Barne- og 

likestillingsdepartementet viser videre til at det ikke er noen, uavhengig av kjønn og seksuell 

legning, som har en naturlig rett til å bli foreldre. Både likekjønnede og ulikekjønnede par vil 

kun bli gitt en vurderingsmulighet for assistert befruktning, og må deretter oppfylle en rekke 

krav før denne type befruktning tilbys (Barne – og likestillingsdepartementet 2008).  

4.2.1 Adopsjonsloven av 1986  

Adopsjonsloven av 1986 har vært gjenstand for flere endringer når det gjelder ulike 

muligheter for adopsjon blant likekjønnede. Adopsjonsloven av 1986 sa at det kun er den som 
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er gift som kan vurderes som adopsjonsforeldre, og adopsjonen må skje i fellesskap med den 

respektive ektefelle (adopsjonsloven § 5). Det var derfor ikke tillatt for andre enn ektefeller å 

adoptere. Dette utelukket naturlig nok likekjønnede par, som ikke hadde lov til å inngå 

ekteskap, og som i 1986 heller ikke hadde rett til å inngå partnerskap.  

I overgangen mellom år 2000-2001 ble det fremmet et forslag om endring i 

adopsjonsloven, som gjorde det mulig for en registrert partner å adoptere den andre partnerens 

barn med dennes samtykke, en såkalt stebarnadopsjon. Dette var derimot umulig hvis dette 

barnet opprinnelig var adoptivbarn fra en stat som ikke tillater homofile å adoptere (Barne- og 

likestillingsdepartementet 2000). Bakgrunnen for forslaget om å endre denne loven var at 

enkelte barn har en av sine biologiske foreldre og dennes partner som sine nærmeste 

omsorgspersoner. Ved å tillate registrerte partnere å adoptere partnerens barn ville disse barna 

få like juridiske rettigheter som barn som lever med en av sine foreldre og dennes respektive 

ektefelle.   

Barne- og likestillingsdepartementet presiserte at selv om de nå åpnet opp for 

stebarnsadopsjon mellom partnere, så gjaldt det kun retten til å bli vurdert for 

stebarnsadopsjon. Altså ville det bli gjort en helhetsvurdering av partnerens skikkethet og den 

øvrige familiesituasjonen til barnet. Ved å legge barnets beste til grunn for vurderingen av 

stebarnsadopsjon mente Departementet at de i stor grad beskyttet barnets ve og vel (Barne – 

og likestillingsdepartementet 2001 Ot.prp. nr. 71, kap 5.4).  

Flere av motargumentene som ble rettet mot dette forslaget var at dette kan bidra til å 

bryte barnets kontakt med den andre biologiske forelderen, og at barnet ikke nødvendigvis 

ønsker dette når det er nådd myndig alder, og flere høringsinstanser mente da at dette ville 

fungere mot et prinsipp om barnets beste (Barne- og likestillingsdepartementet 2001). På tross 

av enkelte høringsinstansers motstand mot lovendringsforslaget, ble lovforslaget vedtatt, og 

registrerte partnere fikk mulighet til å stebarnsadoptere den andre partnerens barn med 

tillatelse fra denne (adopsjonsloven § 5 a). Den nye adopsjonsloven sa «Den ene partner i et 

registrert partnerskap kan med samtykke fra den andre partner adoptere dennes barn med 

mindre barnet er et adoptivbarn som opprinnelig kommer fra en fremmed stat som ikke 

tillater slik adopsjon». Denne lovendringen gav dermed ikke homofile lik mulighet eller rett 

som heterofile til å bli vurdert som adopsjonsforeldre ettersom den kun tok for seg 

stebarnsadopsjon, som da forutsetter at den ene partneren har barn fra før av. Videre, under 

adopsjonsloven § 7 kommer det frem at personer under 18 år ikke kan adopteres av andre uten 
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tillatelse fra den eller de respektive personer som innehar foreldreansvaret. Dette åpner for at 

en forelder kan nekte den andre forelderens partner en stebarnsadopsjon. Av slike grunner 

kunne det være vanskelig for homofile og lesbiske å stebarnsadoptere partnerens barn. 

Gjennom innførelsen av den nye ekteskapsloven, var det et ønske fra regjeringens side om å 

endre på noe av det overstående regelverket for å gjøre det enklere for homofile og lesbiske å 

få barn, og for å øke rettssikkerheten til disse barna.  

Ekteskapet, som lenge har vært den dominerende samlivsformen i samfunnet, var en 

naturlig ramme å få barn innenfor, mente departementet (Barne- og likestillingsdepartementet 

2001) og en naturlig følge av mulighet for adopsjonsvurdering for likekjønnede par vil også 

være å åpne opp for ekteskap mellom likekjønnede. Likekjønnede pars mulighet for å bli 

vurdert som adopsjonsforeldre ville derfor bli likestilt med heterofile par, så lenge de da lever 

under ekteskap eller ekteskapslignende forhold. Ettersom myndighetene kun vil åpne opp for 

vurderingsmulighet av likekjønnede par for adopsjon på lik linje med heterofile par, betyr 

dette at det ikke er automatisk gitt at de vil få innvilget adopsjon, de må fortsatt oppfylle en 

rekke krav om skikkethet underveis i søknadsprosessen, akkurat som heterofile par. 

Myndighetene understreker at i alle saker, uavhengig av søkernes bakgrunn, så arbeider de 

etter et «barnets beste» - prinsipp. Dette betyr at barnets behov settes foran alle andre 

omstendigheter. På denne måten sikrer staten en opprettholdelse av de allerede daværende 

bestemmelsene omkring adopsjonsloven og FNs barnekonvensjon, som sier at barnets beste 

skal veie tyngst i saker hvor barn er direkte involvert (FNs barnekonvensjon, artikkel 3).  

Ved å sikre at et adoptivbarn kommer til de adoptivforeldrene som er best egnet til å ta 

seg av det gjeldende barnet og dets behov, blir prinsippet om barnets beste opprettholdt 

uavhengig av foreldrenes kjønn og seksuelle orientering. Departementet hevder da at en 

åpning for at likekjønnede par skal få muligheten til å adoptere, ikke er i strid med FNs 

barnekonvensjon. Departementet har videre sett forslaget om å la likekjønnede få adoptere 

opp mot Haagkonvensjonen vedrørende beskyttelse av barn og samarbeid på tvers av land ved 

internasjonale adopsjoner. Haagkonvensjonen har blant annet som mål å sikre at alle 

adopsjoner som gjennomføres, er til barnets beste og foregår på en skånsom måte som sikrer 

ivaretagelse av barnets rettigheter. Konvensjonen skal videre sikre et godt samarbeid mellom 

ulike land for og ytterligere sikre at barns rettigheter ivaretas. Til slutt har Haagkonvensjonen 

som mål å sikre at alle adopsjoner som foretas i samsvar med konvensjonen gjensidig 

anerkjennes av de ulike landene (Haag-konvensjonen 1993).   
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Ved å trekke inn bestemmelser fra Haagkonvensjonen, viser departementet til at 

konvensjonen ikke inneholder noen paragrafer som hindrer likekjønnede par i å adoptere 

internasjonalt, og at konvensjonen ikke har som overordnet mål å hindre eller ha 

bestemmende kraft i avgjørelser om hvem som skal kunne vurderes som adopsjonsforeldre 

(Barne- og likestillingsdepartementet 2008, Ot.prp. nr. 33, kap, 7.5). Departementet mener 

dermed at det er opp til den norske staten å avgjøre hvem som skal få mulighet til å vurderes 

som adopsjonsforeldre, og konkluderer med at fokuset bør være på personers skikkethet til å 

være foreldre når de søker om adopsjon, fremfor hvilket kjønn og hvilken seksuell orientering 

de har. Som en følge av forslaget om endring i adopsjonsloven, krevdes det også endringer i 

barneloven av 1981.  

4.2.2 Barneloven av 1981 og tradisjonelt skille mellom morskap og 

farskap  

Tradisjonelt i foreldreskap har det vært et skille mellom morskap og farskap. Ifølge 

barneloven innebærer dette at fødende mor, det vil si den kvinnen som bærer frem barnet 

under svangerskapet, er å regne som barnets mor etter et såkalt mater-est perspektiv. Dette er 

også gjeldende for kvinner som har benyttet eggdonasjon i utlandet. For lesbiske par som 

hadde benyttet sæddonasjon i utlandet gjaldt den samme regelen; kun den fødende kvinnen vil 

regnes som barnets juridiske mor (Barneloven § 2).   

Der hvor loven derimot har vært veldig klar på morskap, har farskap vært vanskeligere 

å avklare. Det skyldes ganske enkelt det biologiske aspektet.  En kvinne som går gravid kan 

være helt sikker på sitt slektskap med barnet hvis ikke annet er arrangert, mens en mann ikke 

med sikkerhet kan vite at det er hans sæd som har befruktet kvinnen. Gjeldende rett er slik at 

den mannen som kvinnen er gift med på fødselstidspunktet, regnes automatisk som barnets far 

etter et pater-est perspektiv (Barneloven § 3). Farskap kan videre fastsettes ved erkjennelse fra 

en mann, hvor han tar på seg farskap. Slik kan en ugift kvinne få sin kjæreste registrert som 

barnets far ved at denne erkjenner farskap (Barneloven § 4). Farskap kan også fastsettes ved 

dom. I spesielle tilfeller hvor det er flere menn som erkjenner farskap, vil det bli gjennomført 

en DNA- test, og barnets far blir registrert ved dom. Farskap blir også fastsatt ved dom hvis 

antatt far ikke erkjenner farskap (Barneloven § 11). Ved samboerskap gjelder samme regel 

som ved ekteskap, fødende kvinnes samboer regnes som barnets far. I tilfeller hvor det skal 

bestemmes farskap etter en assistert befruktning regnes kvinnens ektemann eller samboer 
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automatisk som far hvis det er slik at mannen har samtykket til den assisterte befruktningen 

(Barneloven § 9).   

4.2.3 Medmorskap  

Ved den nye ekteskapsloven av 2009 ble det foreslått å endre bioteknologiloven, slik at 

lesbiske kvinner også kunne benytte seg av assistert befruktning hvor den ikke-fødende 

kvinnen gis like juridiske rettigheter overfor barnet som den fødende kvinnen fra fødselen av. 

Denne ikke-fødende kvinnen går under betegnelsen medmor. Medmoren skal regnes som 

forelder til barnet fra fødselen av, så lenge hun har samtykket til den assisterte befruktningen. 

At den ikke- fødende kvinnen automatisk skal regnes som medmor fra fødselen av skulle 

gjelde også om befruktningen hadde skjedd i utlandet, med det kriterium at klinikken er 

godkjent for å bedrive befruktning (Barne – og likestillingsdepartementet 2008: Ot.prp. nr. 33, 

kap 9.4).  

Departementet mener at det med hensyn til barnet, dets biologiske mor og den 

biologiske morens partner, at det bør være klart hvordan et slikt foreldreskap skal fastslås 

juridisk.  Ettersom departementet så det som avgjørende å ta hensyn til barns juridiske 

rettigheter, beskyttelse og likestilling besluttet departementet å fremme forslaget om 

endringer i barneloven av 1981. Departementet fremla dermed forslag om endringer, slik at 

foreldreskapet ville følge direkte av barneloven, og barnet dermed vil være juridisk sikret fra 

fødselen av. Medmor vil da automatisk ha foreldreansvar, med plikter og rettigheter tilknyttet 

barnet. Barnet får også rettigheter i forhold til medmor, slik som arverett.  

4.2.4 Surrogati  

For homofile menn i Norge som ønsker seg barn, er det på tross av den nye ekteskapsloven 

langt vanskeligere å få barn enn det er for lesbiske kvinner. Lesbiske par har som nevnt 

ovenfor muligheten for assistert befruktning gjennom bruk av donorsæd, og den kvinnen som 

ikke føder får tittelen medmor og har like juridiske rettigheter i forhold til barnet som kvinnen 

som føder barnet. Menn derimot har ikke noe tilsvarende tilbud i Norge, ettersom både 

eggdonasjon og surrogati ikke er lov. Ifølge bioteknologiloven av 2003 § 2-15 kan ikke 

befruktede egg plasseres i livmoren til en annen kvinne enn den kvinnen eggene opprinnelig 

kommer fra. Dette hindrer bruk av surrogati i Norge. Eggdonasjon og bruk av surrogati har 

dermed blitt noe homofile par har reist til utlandet for å benytte seg av. Dette skaper allikevel 
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en del problemer for mennene når de skal returnere til Norge med barn født av surrogatmor i 

utlandet. Surrogatmoren vil nemlig etter barneloven regnes som barnets mor i juridisk 

forstand. Altså vil den mannen som har brukt sin sæd sammen med et donoregg regnes som 

juridisk far, mens surrogatmor regnes som juridisk mor, selv om det ikke er hennes egg som 

er benyttet i prosessen. Den biologiske farens ektefelle eller samboer i Norge må dermed søke 

om å stebarnsadoptere barnet. For at en slik adopsjon skal kunne gjennomføres må 

surrogatmoren gi sin tillatelse til det. Morskapet kan altså overgis ved en adopsjon dersom 

alle vilkårene for adopsjon er oppfylt. Det kreves da at surrogatmoren skriftlig gir sitt 

samtykke til norske myndigheter om at den biologiske faren faktisk er barnets far, og at hun 

samtidig oppgir sin fulle legitimasjon til norske myndigheter. Deretter må både surrogatmor 

og barnets far skrive under på en farskapserkjennelse. Det kan ikke fremlegges en surrogati-

avtale som bevis fra mannens side om at han er far til barnet, surrogatmoren må selv møte opp 

og signere på farskapserkjennelsen. Hvis situasjonen er slik at surrogatmoren er gift på 

fødselstidspunktet, vil imidlertid norske myndigheter regne surrogatmorens ektemann som 

juridisk far til barnet, etter et pater-est prinsipp. Norske myndigheter krever da at 

surrogatmorens ektemann skriver under på og dermed godtar farskapserkjennelsen fra den 

norske mannen. Når både surrogatmor, surrogatmorens ektemann eventuelt, og den norske 

mannen har skrevet under på farskapserkjennelsen kan dette oversendes NAV for vurdering. 

Hvis NAV finner det trolig at den norske mannen er barnets far, vil NAV erkjenne farskapet 

(Barne, -likestillings – og inkluderingsdepartementet 2010).   

Surrogati ikke er en umulig prosess, men norske myndigheter formulerer 

lovbestemmelsene rundt en slik prosess på en slik måte at det skal virke avskrekkende for 

norske par å benytte surrogati i utlandet. Det er ikke vanskelig å forstå dette hvis en ser på hva 

enkelte dokumenter fra myndighetene sier om surrogati og norske myndigheters overordnede 

tilnærming til surrogatispørsmål:  

Departementet bistår ikke i enkeltsaker, og gir ingen veiledning om regelverket utover 

henvisninger til etatsbrevet. Norske myndigheter gir ikke forhåndstilsagn om 

etablering/overføring av foreldreskap, ei heller garantier om å få barn født av 

surrogatmor i utlandet til Norge (Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet 

2015).   

Endringen i rettigheter og regelverk er viktig ettersom det kan ses i sammenheng med 

utvidelsen av det intime medborgerskapet for likekjønnede. Hvis en ser viktigheten av 
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utviklingen av rettigheter ut i fra Roseneils definisjon av fullt intimt medborgerskap, hvor en 

må ha støtte fra staten og det sivile samfunnet, vil denne rettighetsutviklingen være nødvendig 

for innehavelse av fullt intimt medborgerskap.  

Etter at den kjønnsnøytrale ekteskapsloven ble implementert, har en sett en økning i 

inngåelsen av juridiske forhold mellom likekjønnede. I perioden 2013 til 2015 ble det inngått 

omkring 260 ekteskap mellom likekjønnede par. Dette er en økning fra perioden under 

partnerskapsloven på 1990-tallet, hvor det i gjennomsnitt ble inngått 127 partnerskap per år. 

Fra omkring 2006 frem til nå har det allikevel vært flere kvinner enn menn som har inngått 

ekteskap (Dommermuth, Hart, Lappegård, Rønsen, Wiik 2015:39).  
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5 Rettigheter i forbindelse med 

foreldreskap 

Å sette sammen sitt samliv og intime liv er ikke kun valg som består av individuelle 

dimensjoner, men også valg som i stor grad påvirkes av de valgmulighetene som eksisterer i 

samfunnet, ofte i form av juridiske og kulturelle muligheter. Det norske samfunnet, spesielt 

etter den kjønnsnøytrale ekteskapsloven av 2009, har gitt likekjønnede, spesielt lesbiske, 

større juridiske rettigheter og valgmuligheter vedrørende hvordan de ønsker å leve sine liv. De 

har i dag mulighet til å bli foreldre gjennom tildelte juridiske rettigheter.  Disse økte 

rettighetene rundt reproduksjon og foreldreskap for likekjønnede vil kunne ses som en 

utvidelse av deres respektive medborgerskap, som tidligere var begrenset til anerkjennelse av 

deres intime og seksuelle forhold gjennom beskyttelse i loven mot diskriminering og gjennom 

partnerskapsloven. På tross av en utvidelse av dette intime medborgerskapet er det allikevel 

fortsatt relativt store forskjeller mellom likekjønnede og heterofile par når det kommer til det 

praktiske i det å produsere barn og skape familie. Homofile og lesbiske par har det til felles at 

de underveis i arbeidet med å få barn må forholde seg til omfattende prosesser, både juridiske 

og praktiske. Lesbiske kvinner i den forstand at de må ta kontakt med helsevesen, enten i 

offentlig eller privat sektor. Deretter må de få en godkjenning for assistert befruktning, velge 

donor og så bli inseminert. Homofile menn må ta kontakt med klinikker og byråer i utlandet 

for å finne eggdonor og surrogatmor. Felles for alle er målet om at de skal bli foreldre, noe 

som kan være en fantastisk opplevelse, men også en vanskelig prosess. Hvordan de subjektivt 

opplever disse prosessene og rettighetene er varierende. Min observasjon er at det naturlig 

nok er forskjeller i hvordan disse rettighetene tas i bruk mellom lesbiske par og homofile par.  

5.1  Hvordan tar lesbiske par i bruk sine rettigheter 

for å få bistand til å få barn 

Alle parene jeg snakket med har hatt delvis forskjellige opplevelser rundt møter med 

byråkratiske og offentlige institusjoner. Goodfellow hevder at det å møte strenge lovverk og 

vanskelige prosesser kan føre til at personene det gjelder føler seg usikre og underlegne 

(Goodfellow 2015:9). Ikke alle parene jeg snakket med gav slike beskrivelser når de snakket 

om møter med ulike institusjoner, men felles for mine informanter er at de alle har vært i 

kontakt med private medisinske klinikker når de først bestemte seg for å få barn.  
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Etter ekteskapsloven av 2009 ble det som nevnt tidligere i oppgaven åpnet opp for 

reproduktiv bistand for lesbiske par, og slikt som medmorskap går tilnærmet automatisk, hvor 

en kun trenger å signere på noen konsensusdokumenter. Før ekteskapsloven var det imidlertid 

ikke enkelt å navigere seg gjennom disse prosessene for lesbiske kvinner. Karoline og Jenny 

sine erfaringer med å møte offentlige institusjoner er svært forskjellig fra de andre kvinnelige 

parene jeg har snakket med. Karoline og Jenny fikk sitt første barn før ekteskapsloven i 2009 

ble innført, og benyttet seg av en klinikk i Danmark. Ettersom deres første barn ble født før 

den nye ekteskapsloven i 2009 ble implementert, måtte Jenny etter fødselen foreta en 

stebarnsadopsjon av barnet, da Karoline var den biologiske moren. Det var viktig for Jenny å 

være i en juridisk union med Karoline, hun så på det som å inngå i et slags fellesskap, hvor en 

ikke står alene mot byråkratiet (Ravn og Lie 2013). Jenny: Da blir man liksom en, det var ikke 

to som bare fant hverandre som på en måte jobber [sammen] med byråkratiet. Store deler av 

årsaken til at de ønsket å være i en slik form for union, var for at de visste at ved bruk av 

klinikken i Danmark, så ville ikke automatisk Jenny etter fødselen regnes som barnets mor på 

lik linje med Karoline i Norge. De var derfor innforstått med at hvis Jenny skulle regnes som 

mor på lik linje med Karoline hjemme i Norge, var de nødt til å søke om å foreta en 

stebarnsadopsjon. Dette mente de ville være enklere hvis de var formelt i en union. En 

adopsjonsprosess i seg selv er ofte en tung prosess med mye byråkratiarbeid, men ekstra tungt 

opplevde Karoline og Jenny det når de ble møtt av et lite kompetent NAV, hvor det ikke 

virket som om etaten var kjent med egne rutiner. Karoline forteller om hvordan hun og Jenny 

ble møtt av NAV: 

Karoline: Når du [til Jenny] skulle stebarnsadoptere ungen, så var det ikke helt lett. Så 

vi måtte jo på en måte forklare dem hvordan det skulle være, og da slet de jo bare med 

å beslutte at det ikke var noen far her, så sa jeg til dem at den saken er ganske grei, her 

har dere til og med papirer på at han har fraskrevet seg alle rettigheter, han er bare 

donor.  

For NAV er det tydeligvis vanskelig å bryte med et heteronormativt tankesett, ettersom de 

ikke klarer å arbeide med at det ikke er en såkalt papparolle tilstede som skal erstattes med en 

annen papparolle, men heller en biologisk donor som skal erstattes av ytterligere en mor. Det 

var også veldig uklart hvem i NAV som faktisk hadde myndighet til å fatte beslutninger og 

vedtak vedrørende dette, noe som gjorde prosessen enda mer uoversiktlig for Karoline og 
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Jenny. Slike elementer kan ses som en form for symbolsk sanksjon som skaper unødvendige 

belastninger for de som blir utsatt for slikt.  

Karoline: Og de var forvirret, de visste ikke hvem som kunne signere, «dette her kan 

ikke jeg signere på», og vi sa bare «nehei, kan du kanskje finne ut hvem i NAV som 

kan signere dette, sånn at vi kan få litt fortgang?». Jeg tror det tok nesten tre måneder 

jeg for å finne rett person som kunne signere.  

Jenny: For det finnes jo ganske mange her i verden som blir gravide og som ikke helt 

vet hvem faren er og som er alene om det, og det går helt fint, men når man faktisk vet 

donor, at det var en åpen donor som har fraskrevet seg all rett her i verden, det blir litt 

vanskelig.  

Jenny mener hvor stor sak og hvor store problemer hun mente NAV lagde ut av rettigheter 

hun selv så som relativt enkle. Paret poengterer videre at de ikke følte seg dårlig mottatt av 

enkeltpersoner i NAV, det var heller systemet og rutinene i sin helhet som de opplevde hadde 

en dårlig funksjon. Karoline: «Så det var kanskje den største tregheten jeg møtte i systemet, 

de var positive da, de bare hadde ikke noe erfaring». Jenny og Karoline hadde forventninger 

om at en stebarnsadopsjon kanskje skulle være enkelt, og det vil være naturlig at de føler seg 

usikre i en slik situasjon hvor selv ikke de profesjonelle vet hvordan de skal gå frem for å 

behandle saken. Karoline og Jennys opplevelse er således et godt eksempel på at rutiner rundt 

stebarnsadopsjon ikke hadde blitt oppdatert i henhold til familiekonstellasjoner alternativt til 

den heteronormative. Ifølge Goodfellow vil det å få barn gi likekjønnede par en mulighet for 

anerkjennelse som fulle medborgere (Goodfellow 2015:42-43). Når Jenny og Karoline måtte 

vente så lenge med at stebarnsadopsjonen gikk igjennom, og at ingen på NAV – kontoret helt 

visste hvordan de skulle gjøre dette her i forhold til at de var to kvinner og en sæddonor, var 

dette noe som underveis kan ha gitt dem følelsen av og ikke inneha alle de rettighetene og 

mulighetene til deltagelse et fullt medborgerskap gir, selv om de ikke eksplisitt nevner dette.  

Å oppleve å bli hindret av byråkratiske prosesser for å bli anerkjent som en familie er med på 

å undergrave parenes rett til å velge sin familie og hvordan de ønsker å gjøre den (Plummer 

2003:19-20).  
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Karoline: (…) og det tok jo 10 ½ måneder før stebarnsadopsjonen var i orden, vi 

hadde jo barnevernet her hjemme hos oss for å verifisere oss, så vi har det jo skriftlig 

at vi egner oss [latter]. Altså sånn, vi… juridisk sett, hvis det hadde skjedd noe med 

meg i den perioden, så hadde jo du [rettet mot Jenny] teoretisk sett ikke hatt noen 

rettigheter i de 10 ½ månedene. Så det var jo bra at de fikk på plass ekteskapsloven så 

at man sikret ungene [hvis noe skulle skje].  

For Karoline og Jenny handlet det først og fremst om å sikre at barnet deres stod med to 

juridiske foreldre i Norge, i tilfellet noe skulle tilkomme Karoline. For Jenny, selv om hun 

selv ikke hadde født dette barnet, regnet hun det like mye som sitt eget. Å være nødt til å 

adoptere eget barn kan derfor være nokså spesielt og belastende. Ville noe skje med Karoline 

før adopsjonsprosessen var tredd i kraft, ville Jenny risikere å miste barnet. Den overbærende 

frykten det skapte for paret at Jenny kunne risikert å stå uten noen form for juridiske 

rettigheter ovenfor barnet, kan ses som en form for sanksjon fra staten. Staten skaper en 

usikkerhet når den står som den institusjonen som styrer og kontroller en foreldresituasjon 

gjennom lovverk og sanksjonering, men er samtidig den eneste institusjonen som kan fjerne 

denne usikkerheten ved å anerkjenne en person som forelder. En slik situasjon som Jenny og 

Karoline befant seg i gjennom drøye 10 måneder, er ikke lenger reelt for lesbiske kvinner 

gjennom medmorskap. De resterende av mine informanter har fått barn etter at 

ekteskapsloven av 2009 ble implementert.  

Kikki og Sarah forteller at når de først tok kontakt med en privat IVF-klinikk i Oslo, så følte 

hun at hun visste litt hva hun og kona gikk til, ettersom de hadde venninner som nylig hadde 

vært gjennom samme prosess, og gjennom venninnenes fortellinger følte de at de hadde 

opparbeidet seg en del informasjon de ikke ville hatt ellers.   

Kikki: Vi visste jo litt mer, vi har jo det venneparet, hun var jo allerede gravid, så 

barnet deres er nesten ett år eldre enn vårt, vi hadde jo fått vite litt av dem på forhånd.  

Sarah: Også har vi et vennepar i England, eh, som også hadde fått barn, så vi visste jo 

litte gran på forhånd hvordan man skulle gå frem og sånt.  

P: Så det opplevdes som litt lettere for dere, er det slik å forstå?  

Sarah: Ja, vi slapp å stille veldig mange spørsmål som kanskje andre hadde lurt på. 

Skjemaer vi måtte sende inn og sånt.  



51 

 

Paret drar tydelig nytte av erfaring som deres venner har formidlet til dem, og denne 

informasjonen fungerer som en ressurs i møte med privatklinikken. Det derfor ingen 

overraskelse at de selv mener at de ikke har møtt på noen problemer eller noe som har vært 

ubehagelig i møte med denne klinikken. Jeg spør de allikevel om de hadde noen forventninger 

på forhånd til hvordan de kom til å bli behandlet som et lesbisk par som ba om assistert 

befruktning. Begge kvinnene trekker da frem profesjonaliteten til klinikken, og at denne 

profesjonaliteten kombinert med at de ikke var det første lesbiske paret som benyttet assistert 

befruktning ved denne klinikken, gjorde at de ikke forventet å bli behandlet noe annerledes 

enn et hvilket som helst annet par.   

Sarah: (…) Jeg tror dem har hatt en del lesbiske par der før. Jeg tenkte at for de her 

[klinikken] så er det her bare rutine holdt jeg på å si.  

Kikki: Jeg følte at vi ble behandlet likt som et hvilket som helst annet par.  

Sarah: Vi hadde vel heller ikke noe tanker om at det skulle være noe skummelt eller… 

nei, egentlig ikke.  

Kjennskap til et felt kan være svært verdifullt ettersom det gir en følelse av beherskelse, og 

kan på en slik måte gjøre et felt mindre fremmed. Med sin kunnskap om feltet ble derfor den 

omfattende prosessen med å produsere barn, noe mindre distansert og avansert for Kikki og 

Sarah. Når jeg spør Ulla og Marlen om deres opplevelser rundt prosessen med å få barn 

forteller også de om hvordan de ble møtt svært profesjonelt, og hvordan dette overordnet 

trygget startprosessen.  

Marlen: Jeg synes ikke det var noe vanskelig heller [å ta kontakt med klinikken]. Man 

har liksom hørt før at de går til Danmark og at det er mange som lurer på hvordan de 

skal gå frem og, men det var ikke så [vanskelig]…  

Ulla: Det gikk veldig… jeg tror kanskje, jeg vet ikke om vi hadde noen forventninger 

men om vi skulle hatt noen forventninger så hadde de sikkert vært at det skulle være 

vanskeligere. For det var jo liksom litt sånn at… bare det å få time og alt liksom gikk 

fort da.  

Marlen: Nå vet jeg ikke hvordan det er på de offentlige tilbudene.  

Ulla: Nei, det har vi jo aldri prøvd da så det vet vi jo ikke.    
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De lesbiske parene opplever tilsynelatende få problemer i prosessen mot å bli foreldre sett ut i 

fra deres juridiske rettigheter til reproduktiv bistand. Det er stor forskjell i hvordan Karoline 

og Jenny opplevde stebarnsadopsjonen av sitt felles barn før ekteskapsloven ble implementert 

i 2009, og hvordan de resterende informantene opplevde det å få barn etter den var 

implementert. De reproduktive rettighetene for disse kvinnene fungerer tilsynelatende godt 

når de tas i bruk.  

5.2 Viktigheten av å få barn – hvem av partnerne var 

det viktig for?  

Å fatte en beslutning om og når en skal ha barn, kan være en vanskelig prosess. Ifølge Ravn 

og Lie (2013:89) er spørsmålet om å få barn ofte en omfattende forhandlingsprosess partnerne 

imellom. Lignende forhandlingsprosesser viste seg også hos tre av parene blant mine 

informanter. Det var hovedsakelig en av partnerne i forholdet som var den største pådriveren 

for å få barn, mens den andre gjerne var nølende.  

Kikki: Det var vel viktigst for meg tror jeg [latter].  

Sarah: Kikki maste lenge.  

P: Var du litt mer tilbakeholden når det gjaldt barn da?  

Sarah: Ja(aa), men ikke fordi det var barn, men mer fordi at du mister en del av den 

friheten, jeg er veldig glad i å reise og sånt da. Altså, den der at du bare kan dra på 

dagen til et sted, ikke kan du dra ut på byen og alt sånn lenger heller.  

Sarah forklarer senere dette med at det trolig skyldes at Kikki har vokst opp i en storfamilie i 

landlige omgivelser, og at det dermed kanskje var mer naturlig for henne å ønske seg en stor 

familie. Sarah derimot er enebarn, og forklarte selv at dette kanskje påvirket hennes 

usikkerhet rundt det å få barn i utgangspunktet, det var et ukjent felt for henne. For Sofie og 

Lena var situasjonen noe av det samme. De ventet lenge med å bestemme seg for å få barn, 

ettersom Lena var veldig tydelig på at hun ikke ville ha barn, noe som, slik jeg forstod det, var 

til Sofies store fortvilelse.  

Lena: Jeg var så veldig treg med å gå med på det at vi skal ha barn. Takket være meg 

ble det ikke noe barn de første tolv årene.  
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P: Du ønsket altså ikke barn?  

Lena: Eh, nei barn det var skummelt. Det var skummelt. Jeg var mer sånn engstelig og 

ville bestemme over min egen tid, sove lenge og slippe å passe på barn. Det var ikke 

interessant for meg.  

Sofie: Det er så jækla teit.  

Det er tydelig at begge kvinnene angrer på at de fikk barn senere i livet, og Sofie beskriver det 

så enkelt som at det er «jækla teit», hadde det vært opp til henne hadde de fått barn mye 

tidligere. Allikevel var det aldri noe spørsmål fra Sofies side om å gå fra Lena på grunn av 

uenighetene rundt det å få barn. Mye av det Lena forteller rundt grunnen til at hun ikke ønsket 

barn stemmer med forklaringene Sarah gir. Ingen av dem hadde lyst til å gi opp en generell 

følelse av frihet og uavhengighet til fordel for livet som småbarnsforeldre hvor de må rette 

seg etter barns behov. Samtidig forteller også Kikki og Sofie om mye av de samme grunnene 

til at de faktisk ønsket seg barn, men valgte å vente til deres respektive partnere også var helt 

klare:   

Kikki: (…) altså, hvis Sarah hadde sagt nei så hadde jeg nok ikke… så hadde vi nok 

ikke fått [barn]. Jeg hadde nok ikke fått alene tror jeg. Også kan jeg heller ikke se for 

meg at jeg hadde ønsket å ha barn med noen andre enn Sarah. Så det hadde vært litt 

vanskelig hvis hun sa nei.  

Sofie: Jeg maste jo litt, men trodde faktisk aldri at Lena kom til å gå med på det, for 

hvis jeg hadde visst at hun likevel kom til å bli med på dette her, og at vi skulle ha 

barn så hadde vi jo kjørt på for mange herrens år siden! Sluppet å bli så gammel mor. 

Jeg ville, jeg elsker jo unger og ville hatt barn for lenge siden. Men det var Lena som 

ikke ville, og det gikk ikke an å presse henne på det. Så det var en modningsprosess 

for Lena.  

Her er det ganske tydelig at det er viktig for både Kikki og Sofie at partnerne er helt enige 

med dem om valget om å få barn, at dette skal være en felles avgjørelse mellom dem som par 

og at begge skal være like innstilt på å bli foreldre, noe som også er påvist i en studie blant 

heterofile (Ravn og Lie 2013:89-91). Hverken Kikki eller Sofie var innstilt på å få barn på 

egenhånd eller med en annen fremfor sine partnere på tross av at partnerne deres ikke ville ha 

barn på daværende tidspunkt. Det fremstår altså som viktig for parene at partneren er enig. 
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Dette er kanskje ekstra viktig blant likekjønnede par. Der hvor heterofile par i mindre grad er 

avhengig av å planlegge en større prosess rundt familieforøkelse i form av å få barn, er det en 

mer omfattende prosess for likekjønnede, hvor det kreves konsensus fra begge parter før en 

eventuell befruktning med donorsæd kan gjennomføres. Å være enige om denne beslutningen 

er derfor essensielt. Dette var en generell særstilling alle parene jeg snakket med mente at de 

befant seg i, spesielt i forhold til heterofile par.  

Sarah: (…) det at det var en slags luksus siden det var så planlagt, å tenke gjennom alt 

det ansvaret, og om vi har råd til det og sånn, alle de tankene der. Det er jo kanskje 

ikke noe et heterofilt par har, her kan vi liksom planlegge ned til minste detalj.  

Fordelen det er å kunne planlegge sammen og bli likeverdig enig om det å få barn, er viktig, 

og ruster de for hva de har i vente, ettersom de rekker å tenke over de fleste eventualiteter. I 

likhet med økte rettigheter til å få barn, er også rettigheter som åpner for muligheten til å 

velge samlivsform viktig for den subjektive følelsen av anerkjennelse og aksept. Spesielt for 

to av parene jeg snakket med, var retten til å få inngå ekteskap noe som betydde mye for deres 

følelse av anerkjennelse, og som dermed bidro til deres følelse av valgfrihet. Denne 

anerkjennelsen gjennom ekteskapet kan knyttes opp mot deres rolle som intime medborgere. 

De bruker retten til å få barn til å bli en familie.    

5.3 Ekteskap hos likekjønnede  

I likhet med det å få barn, var det også når det gjaldt å inngå ekteskap gjerne en av partnerne i 

forholdet som var mer frempå og aktivt ønsket barn mer fremfor den andre partneren. Av 

mine informanter var Jenny og Karoline gift, det samme var Sarah og Kikki og Lena og Sofie.  

Dette var veldig klart hos Karoline og Jenny, hvor Jenny allerede svært tidlig i forholdet sa til 

Karoline at hvis de skulle ha barn så skulle de være gift først. Jenny forteller:  

Jenny: Det var to grunner til at jeg var opptatt av akkurat ekteskap, det ene var rene 

tradisjonsgreier, [som] at det er veldig fint å være gift liksom. Det andre var jo at jeg 

visste at det fantes regler og sånt, ting i forhold til den situasjonen som vi var i, at vi 

var to jenter. Hvis du var gift så stod du litt sterkere.  

Ved å gi likekjønnede mulighet for å inngå ekteskap er dette en utvidelse på vei mot fullt 

intimt medborgerskap, og for Jenny er dette ekteskapet en form for trygghet i møte med 
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samfunnet. Ekteskapet var noe hun følte ville trygge deres juridiske ståsted som foreldre en 

gang i fremtiden. Underliggende i denne uttalelsen fra Jenny når hun sier at det var «i forhold 

til den situasjonen som vi var i, at vi var to jenter», ligger det en antagelse om at likekjønnede 

ikke er sikret de samme juridiske rettighetene og rettssikkerheten som heterofile par. Ved å 

gifte seg følte Jenny at hun og kona Karoline ville stå sterkere når de senere skulle ha barn 

sammen. En slik antagelse sier noe om hvordan de to kvinnene subjektivt anså tilstanden til 

sitt medborgerskap og sine rettigheter som svakere enn heterofiles. Fullt intimt 

medborgerskap innebærer muligheten til å leve slik en ønsker med støtte fra staten og det 

sivile samfunnet (Roseneil 2010), en støtte Jenny ikke har inntrykk av at de som to av samme 

kjønn innehadde, men som ekteskapet kunne bidra til å forbedre.  

På tross av at ekteskap for likekjønnede ble lov ved ekteskapsloven av 2009, er det 

allikevel ikke gitt at alle likekjønnede som gifter seg faktisk i utgangspunktet har hatt et reelt 

ønske om å inngå ekteskap. Samfunnsnormer tilsier at ekteskap er et naturlig rammeverk 

rundt skapelsen av familie, og gjennom å inngå ekteskap kommer likekjønnede nærmere dette 

kulturelle rammeverket rundt familiesfæren, og nærmer seg grensen for hva som anses som 

normalt. Gjennom ekteskapet forsøkes det dermed å passe inn i dette rammeverket, og på 

denne måten tilpasse seg grunnlaget for kreasjon av familie. En illustrasjon på en slik 

synsvinkel på ekteskapet kan være Lenas refleksjoner rundt ekteskap. Når Lena endelig gikk 

med på Sofies ønsker om å få barn, ble ekteskapet inngått på forhånd som «en del av avtalen» 

for Lena, ettersom paret feilaktig trodde de måtte være gift for å bli godtatt for sæd-

inseminasjon i Norge.   

Lena: Nei, det… også er jeg sånn, altså for meg så har aldri det der [ekteskap] vært 

noe drøm, hvit brud, bryllup og fest – nei takk! Men, eh så det er jo bare meg og midt 

forhold til det. Det var [jo] fordi det var noe som vi trodde vi bare måtte gjøre.  

Selv om ekteskap er irrelevant når det kommer til godkjennelse av sæd-inseminasjon slik det 

er vist i kapittel 4, tror allikevel Lena og Sofie at dette er avgjørende. Dette viser delvis 

ekteskapets rolle i familiesfæren, og hvordan ekteskapet som en institusjon er forbundet med 

rettigheter i andre institusjoner, slik som barn og reproduksjon. Hvordan de feilaktig har brukt 

loven om en av sine rettigheter, retten til å inngå ekteskap, for å oppnå en annen, retten til 

reproduktiv bistand, viser elementer ved prosessen for å få barn hvor de tar i bruk sine 

rettigheter subjektivt. De tilpasser rettighetene sin subjektive posisjon og situasjon. Videre ut i 
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intervjuet kommer det enda klarere frem hvordan disse to kvinnene hadde et ganske 

forskjellig syn på det å inngå ekteskap:  

Sofie: Også var ikke du spesielt gira, jeg måtte mase mye på deg.  

Lena: På å gifte meg eller få barn?  

Sofie: Gifte deg. Du var ikke noe inne på det [egentlig].  

Lena: Nei, og det er jo dette her med at mamma var ikke veldig fan av det, og jeg 

syntes det var veldig ubehagelig å skulle gjøre dette da, å ha en fest og markering og 

be dem på noe som jeg visste dem ikke synes noe om. Det hadde jeg ikke lyst til. Når 

vi da måtte gjøre det som vi trodde så var det greit og bare dra til Tinghuset og få de 

papirene vi trengte.  

Lena viser her at hun faktisk vektlegger å ta hensyn til omverdenen og hvordan hun tror den 

vil respondere på ekteskapet, som i dette tilfellet handler om moren som ikke støtter opp om 

Lenas seksuelle legning. For Lena går ekteskapet derfor over til og enkelt å handle om å 

oppnå de juridiske dokumentene hun tror de trenger for å slippe en eventuell 

stebarnsadopsjon. På denne måten kobler hun ekteskapet sammen med foreldrerollen. 

Ekteskapet gir følelsen av en form for beskyttelse, og går overens med det Jenny forteller, 

hvor hun mener at en stiller sterkere hvis en er gift: ekteskap og familieliv innebærer at en 

stiller som en samlet enhet, hvor fokuset ikke ligger på enkeltindividene som inngår i den, 

men på familien som en overordnet struktur (Ravn og Lie 2013:90,98-99). Ekteskapet ble 

altså kun inngått fordi de trodde dette ville forenkle prosessen med å få barn når det gjaldt de 

juridiske prosessene og de juridiske rettighetene for bistand til reproduksjon. I likhet med 

Lena, var ikke ekteskap så viktig for Sarah. Hun forklarer at det å gifte seg var noe hun 

personlig ikke hadde store behov for, men noe hun gjorde for hun visste det var svært viktig 

for Kikki:  

Sarah: Men, eh for min del så var det ikke noe kjempefeiring, jeg så ikke på det å gifte 

seg som den store greia uansett. Så lenge vi var sammen så var det mer enn nok for 

meg, jeg trengte ikke et papir for og [bevise noe]… men Kikki er mer tradisjonell.  

P: Så det var hun som var pådriver for at dere skulle gifte dere?  
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Sarah: Ja, hun var egentlig det [latter], jeg ble pusha [latter], men vi hadde jo vært 

sammen uansett.   

For Sarah er ikke denne vielsesattesten av noen relativ stor betydning. Ekteskapet som en 

heteronormativ institusjon skaper en form for konformitetsbehov. Når homofile og lesbiske 

først ble gitt muligheten til å gifte seg, vokste det kanskje frem en forventning om at de skulle 

gjøre nettopp dette, ettersom dette hadde vært en lang kampsak for enkeltindivider og 

interesseorganisasjoner som pågikk i flere tiår. Mange velger kanskje allikevel delvis å inngå 

ekteskap nettopp av årsaker slik Lena beskriver, at de tror de trenger et papir for å oppnå 

juridisk anerkjennelse av sitt forhold og sin kommende familie. Ekteskapet som nevnt 

tidligere i teorikapitlene, går sammen med medborgerskap, ettersom ekteskapet er den 

sterkeste legaliseringen og høyeste form av anerkjennelse en kan få for sitt forhold av staten 

og muligheten til å inngå ekteskap er dermed en vesentlig del av rettigheter og fullt 

medborgerskap. På tross av lovverket og de ulike rettighetene som der gis likekjønnede par, er 

det ikke nødvendigvis slik at disse rettighetene subjektivt oppleves slik som foreskrevet i 

lovverket i praksis. Likekjønnede par kan på tross rettigheter, møte på problemer.  

5.4 Problemer som lesbiske kvinner møter på  

Alle parene forteller om ubehagelige opplevelser av ulikt omfang i møter med ulike prosesser 

og situasjoner som omhandlet både offentlige og sivile sfærer. Gjennomgående er det 

problemer som handler om papirmøller i forbindelse med offentlige institusjoner, og at 

byråkratiet henger etter når det kommer til saksbehandling og rutiner rundt dette, samt 

behandlingstid. To av parene har også opplevd direkte ubehagelige opplevelser med 

representanter fra norske myndigheter og helsevesen. Lena og Sofie forteller at det første de 

følte de måtte gjøre når Lenas graviditet ble konstatert, var å bytte fastlege. De hadde oppsøkt 

fastlegen for å konstatere svangerskapet, samt fylle ut noen skjemaer i forbindelse med den 

første svangerskapskontrollen. Sofie kommer inn på dette etter at jeg spør henne om hun følte 

at hun hadde fått god nok oppfølgning hun også, selv om det ikke var hun som gikk gravid.   

Sofie: Ja. Der har jeg blitt tatt på alvor som, eh ja… Det har kanskje vært litt 

annerledes [ler]. For vi byttet jo fastlege midt i svangerskapet når han [fastlegen] 

begynte å referere til meg som far. Han sa liksom «hva, er du far du da?» og «skal jeg 

sette deg på far da». Så da byttet vi fastlege. Orker ikke å gå til han en gang til. Han 
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hadde vel ikke forholdt seg til så mange som oss tror jeg. Det virket hvertfall ikke 

sånn.  

Kvinnen som ikke føder barnet skal bli behandlet som en likeverdig mor jamfør med den 

fødende kvinnen i følge lovverket vedrørende medmorskap, og det eksisterer ingen farsrolle i 

en slik familiekonstellasjon. I hjertet av Roseneils definisjon av intimt medborgerskap heter 

det «the freedom and ability to construct and live selfhood and a wide range of close 

relationships (…) with respect, recognition and support from state and civil society» 

(Roseneil 2010). Kvinnenes medborgerskapsrettigheter brytes delvis her av legen, i det at det 

kan virke som han ikke anerkjenner deres valg av familieform og deres rett til likeverdig 

behandling ved å omtale Sofie som far. Medmorens rettigheter i form av å anerkjennes som 

mor etter lovverket blir tilsynelatende ignorert. Det kan derimot være slik at fastlegen kanskje 

ikke var imot kvinnenes legning og deres ønske om barn, men heller at norske myndigheter 

ikke har et godt nok utviklet papirsystem for dette, som kanskje hemmer helsepersonell og 

offentlig ansatte fra å gjøre jobben sin, og at det dermed virker som at de har en minsket 

forståelse for likekjønnedes pars familiekonstellasjoner.  

5.5 Homofile menns opplevelser knyttet til 

manglende rettigheter når det gjelder bistand til å få 

barn 

I motsetning ti lesbiske par rettigheter og muligheter for bistand til å bli foreldre, stiller 

homofile menns situasjon seg svært annerledes. Homofile menn har i forhold til lesbiske 

kvinner, manglende rettigheter når det gjelder bistand til å bli foreldre i Norge. Adopsjon er 

ikke aktuelt, fordi ingen land godkjenner homofile foreldre. Ønsker to menn å bli foreldre, må 

de da til utlandet og benytte eggdonasjon og surrogati. Underveis i og etter denne prosessen 

følger et massivt byråkratisk arbeid og langt dårligere støtte fra staten i forhold til hva 

lesbiske par mottar.   

Gaute og Andreas er dermed klart de to informantene som formidlet den mest ekstreme 

fortellingen om opplevelsen av å få sine rettigheter som likekjønnede foreldre krenket. Deres 

opplevelser skyldes delvis at deres biologiske kjønn som menn ikke er det kjønnet samfunnet 

tradisjonelt har forbundet med foreldreskap og følgelig omsorg for barn.  Jeg vil argumentere 

at dette i stor grad omhandler det tradisjonelle mater est – perspektivet, hvor fødende kvinne 
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er automatisk å regne som barnets mor. I Gaute og Andreas’ tilfelle vil dette tilsi at kvinnen 

som stilte som surrogatmor er å regne som deres barns rettmessige anerkjente mor. At Gaute 

og Andreas dermed som to menn skulle fungere som barnas primære omsorgsgivere bryter 

med ideen om mor som den naturlige primære omsorgsgiveren. Styrken til mater – est 

perspektivet kan dermed bidra til å forklare opplevelsene Gaute hadde med den norske 

ambassaden i barnets fødeland. Gaute forteller om når han først kontaktet den norske 

ambassaden for å få utstedt nødpass til barnet for å reise hjem til Norge, og møtet med 

saksbehandleren: 

Gaute: Hun var veldig sånn på å angripe meg med en gang da, og sa sånn, altså hun 

var veldig anstrengende hyggelig for å si det sånn, så sier hun «ja, nå kan jo pedofile få 

barn også nå». Det var liksom [pause] da la de standardene litt med å si noe sånt. 

Den kvinnelige saksbehandlerens karakteristikker av Gaute som pedofil fordi han som mann 

forklarer at det er han og hans mannlige samboer som skal være foreldrene, viser at 

saksbehandleren og ambassaden potensielt har vanskeligheter med å se menn som potensielle 

omsorgsgivere. Gautes intensjoner med foreldreskapet blir umiddelbart direkte satt under tvil 

av saksbehandleren i det hun trekker paralleller mellom menn som primæromsorgsgivere og 

pedofili. Mater – est perspektivet står derfor ganske tydelig sterkt i denne saken - mor er den 

primære omsorgsgiveren og dette er naturlig, biologiske far sammen med en mannlig partner 

som primæromsorgsgivere er unaturlig. Mater-est perspektivet vil dermed være rimelig å 

trekke inn som en av strukturene bak den behandlingen Gaute opplevde. Behandlingen de 

opplevde under saksbehandlingen viser en manglende rettighetsdimensjon og rettssikkerhet 

ved deres medborgerskap. Et inkluderende medborgerskap handler om tilgang til juridiske 

rettigheter og anerkjennelsen av disse rettighetene (Lister 2010). Gaute og Andreas opplevde 

ingen eller få rettigheter som fedre under denne prosessen.  

Gaute: (…) så ble de bare presset av seg selv opp i et hjørne tror jeg, og la litt prestisje 

i det og begynte å si «du, for å få barn til Norge kreves en rettssak, og bare det å få en 

rettssak kan ta flere måneder». Og det var ikke prosedyrene som i andre land som 

driver med surrogati.  

Å følge korrekt prosedyre og oppnå riktige juridiske dokumenter er essensielt for både 

foreldrenes og barnas rettssikkerhet. Ved bruk av surrogati er dette avansert arbeid. Gaute 

trekker frem her at han hadde inntrykk av at ambassaden i sine rutiner vedrørende 
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surrogatisaker ikke var oppdatert etter lovverket, og dermed at hans rettigheter som far ikke 

ble vektlagt i tilstrekkelig grad.  

Gaute: (…) jeg var jo veldig forberedt, jeg hadde printet ut loven på en side. Der står 

det veldig enkelt at i surrogatisaker skal det behandles på lik linje som med et hvilket 

som helst annet par som har fått barn på en annen måte, så kan vedkommende stille 

opp på ambassaden og si at de skal ha norske pass og de skal være med far hjem til 

Norge. Han skal ha foreldreretten, og det foreldreretten skal avtales på, den kan i 

teorien egentlig avgjøres på en serviett, det er ingen formkrav til den. Så, det var jo 

veldig tydelig for meg, og jeg kom på ambassaden og… det ble ikke sånn.  

Ambassaden og de ulike saksbehandlerne Gaute ble håndtert av, anerkjente ikke Gautes 

juridiske rettigheter som biologisk far til barna, enda surrogatmor som etter norsk rett blir 

regnet som barnas mor, hadde signert på at biologisk far hadde full rett til å ta barnet ut av 

landet og tilbake til Norge. For homofile menn blir dette tradisjonelle synet på mater – est 

perspektivet og mors rolle som barnets primæromsorgsgiver, en potensiell hindring i juridiske 

rettigheter til egne biologiske barn. Slik sett er enkeltopplevelsene til Gaute og Andreas noe 

som kan tyde på at mater-est perspektivet og mors rettigheter stiller sterkere enn hva fars 

rettigheter potensielt gjør. 

5.6 Sosialt og biologisk foreldreskap 

Nedfelt i det norske lovverket er det skiller mellom rollene til en sæddonor, en eggdonor og 

surrogatmor. Sæddonor regnes ikke under noen omstendigheter som barnets far, han ses kun 

som en donor av biologisk materiale.  

Karoline: Og de [klinikken] var jo veldig opptatt av dette forholdet, at man skal bruke 

ordet donor. At du ikke skal bruke pappa eller far, for det er faktisk en rolle man har. 

Det tok vi vel opp på navnefesten vi hadde.  

Jenny: Bare nevnte det for slekten at hvis dere, når det skal snakkes om, så prøv og 

kall det donor, denne figuren som har gjort det mulig.  

Det kan her trekkes et skille mellom biologisk og sosialt foreldreskap. Biologisk foreldreskap 

innebærer å være den forelderen som har bidratt med biologisk materiale i form av sæd eller 

egg for å skape barnet. Sosialt foreldreskap innebærer å være den eller de som er foreldre ut i 
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fra et prinsipielt eller juridisk ståsted, slik som ved adopsjon, medmorskap og lignende 

forhold. Dette innebærer at de ikke biologisk har bidratt til skapelse av barnet, men at de har 

foreldreansvar som tilsvarer det å være barnets forelder på alle andre mulige områder enn 

biologisk. Donoren innehar et biologisk foreldreskap i kraft av at det er dennes biologiske 

materiale som er brukt til å skape barnet. Karoline og Jenny er biologiske mødre til ulike barn 

hver for seg gjennom den samme donoren, og hver av de to kvinnene innehar da biologisk 

foreldreskap til hvert sitt barn, men her har de også juridisk foreldreskap ovenfor det andre 

barnet gjennom medmorskap og stebarnsadopsjon. Karoline og Jenny viser tydelig at denne 

mannen kun betraktes som en donor, og ikke på noen annen måte har noen rolle i barnets liv, 

og pater – est rollen forsvinner naturlig for både paret og for norske myndigheter. Når jeg 

spør Ulla og Marlen om dette, bemerker Ulla også noe lignende:  

Ulla: Nei, vi er ikke så opptatt av den donoren [latter]. Barnet vårt må også forberedes 

på at det er jo ikke sikkert han [donor] ønsker kontakt egentlig. (…) også av hensyn til 

han, for han har ikke ønsket barn når han ble donor, så det er også en del av det.   

De skiller implisitt mellom det biologiske foreldreskapet og det sosiale foreldreskapet her, når 

de forklarer at han ikke ville være far i utgangspunktet, og foreldreskap går dermed over til 

hvilke roller en har ovenfor barnet, fremfor kun biologisk tilknytning.  

Mens sæddonor ikke regnes som å ha noen juridiske bånd til barnet på tross av en 

biologisk tilknytning, oppfattes derimot rollen som surrogatmor på en helt annen måte av 

norske myndigheter. Surrogatmor som i de fleste tilfeller ikke deler noe biologisk materiale 

med barnet, blir allikevel av norske myndigheter betraktet som juridisk mor etter mater – est 

prinsippet. I likhet med sæddonor, har ikke surrogatmor hatt noe ønske om å bli mor. 

Surrogatmor sier seg kun villig til å gå i svangerskap og føde barnet. Da hun allikevel blir 

regnet som barnets juridiske mor av norske myndigheter, er dette ikke en surrogatmors ønske. 

Surrogatmor har dermed etter norsk lovverk, juridisk krav på barnet fremfor en annen sosial 

forelder. Dette er delvis en risiko Gaute og Andreas har valgt å ta når de har valgt å benytte 

surrogati. Skulle noe inntreffe biologisk far, her Gaute, risikerer barnet å bli sendt til den som 

regnes som juridisk mor, nemlig surrogatmor. Dette skaper dermed en risiko for barna som 

inngår i slike saker. Barn risikerer å bli sendt vekk fra en sosial forelder, som her er Andreas, 

med mindre en adopsjon har funnet sted hvor det juridiske ansvaret fra surrogatmor blir 

overført til den biologiske farens partner med tillatelse fra alle parter. Ifølge norske 

myndigheter gjelder ingen særregler for en slik overføring av foreldreskap (Barne- og 
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likestillingsdepartementet 2015). En slik adopsjonsprosess tar ofte lang tid, og kan oppleves 

tungrodd når et par allerede føler seg som foreldre til barnet, og surrogatmor absolutt ikke 

anser seg som mor. Gaute og Andreas hadde enda ikke foretatt en slik adopsjon:  

Gaute: Men det er jo forferdelig mye styr, det er liksom, du må være klar for det. Du 

blir analysert og, det er liksom sånn altså når vi kom hjem og etter alt det med 

ambassaden, så var kamplysten nede. Det tok veldig hardt på. Og det går på å være til 

stede for barnet, og det er ikke noe forskjell sånn sett [mellom oss]. 

Gaute og Andreas sliter her med senvirkningene av det de opplevde på ambassaden i landet 

hvor barnet ble født. Dette viser en form for sanksjonering av deres valg om det å bli foreldre, 

og hvordan følelsen av denne sanksjoneringen fortsatt er til stede, noe som også kan vise hvor 

traumatiserende den har vært (Goodfellow 2015). Allikevel ønsker de å begi seg ut i en slik 

byråkratisk prosess igjen for å foreta denne adopsjonen for å sikre barnets juridiske rettigheter 

i forhold til Andreas.  

Gaute: Men vi skal ordne det, det er jo trygt for barnet også, la oss si at jeg dør nå, så 

ville barnet i teorien havnet hos surrogatmoren i hennes hjemland, hvis hun hadde hatt 

vilje til det da, altså hun har jo ikke noe ønske om det, men man har jo aldri 

[garantier]… Så det er sånne ting da. Det går på tryggheten. 

I en slik sak er det viktig å sikre barnas rettigheter, men ved en slik adopsjon sikrer de også 

surrogatmorens rettigheter, hvor hun ikke lenger må stå som barnas juridiske mor gjennom 

mater – est prinsippet, og dermed blir fritatt fra det eventuelle ansvaret for barnet skulle det 

skje noe med biologisk far, Gaute. 

5.7 Økonomiske perspektiver rundt det å få barn for 

likekjønnede 

5.7.1 Det økonomiske barnet?  

For likekjønnede er prosessen med å få barn økonomisk kostbar. Hvor mye penger som 

legges i prosessen, kommer an på hvilke valg parene tar, og hvor raskt graviditet inntreffer.  
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Alle parene jeg snakket med, har fått barn gjennom bruk av sæddonasjon eller eggdonasjon, 

både i utlandet og i Norge. Lesbiske kvinner kan i Norge velge mellom å motta sæddonasjon 

og foreta sædinseminasjon ved en offentlig klinikk eller sykehus. De kan også velge private 

IVF-klinikker. Forskjellen mellom disse to tilbudene, privat eller offentlig, ligger på 

økonomiske kostnader, ventetid og utvalg av sperm. På offentlige sykehus og offentlige 

klinikker er fordelen at tilbudet er tilnærmet gratis, slik at parene slipper å betale høye 

summer for å bli gravide.  Det er derimot ofte lange køer og dermed en relativ lang ventetid 

som må påberegnes ved bruk av den offentlige tjenesten. Dette er tid mine informanter ikke 

føler de hadde, eller ønsket å vente på. Derfor har parene i studien fått utført donasjon og 

inseminasjon gjennom privatklinikker. Det samme gjelder Gaute og Andreas, men de har 

følgelig benyttet en klinikk i utlandet. Økonomisk har prisene vært svært høye, og langt over 

hva det ville kostet å gjøre dette gjennom de offentlige tilbudene. Det viser seg derimot at den 

korte ventetiden og det større utvalget av donorer en kan velge blant, har mye å si for at 

parene velger privatklinikkene på tross av høye økonomiske kostnader. Gjennom kort ventetid 

og godt utvalg av donorer, sikret parene sjansene for å få barn relativt raskt. De var derfor 

villig til å investere store pengesummer i målet om å få barn.  

Hva er verdien på et barn, og kan man egentlig sette en kostnad på slike intime 

forhold? Ifølge Zelizer så investeres det store summer i barn i dag (Zelizer 2011:44-42), og 

hun mener at barn i dag har en annen verdi enn tidligere, verdien er nå mer emosjonelt 

forankret. Summen av penger foreldrene må bruke blir derfor relativ til den emosjonelle 

vinningen. At par derfor ikke bare bruker mye penger på barn under oppveksten, men også 

mye penger for å få barn er derfor ikke så underlig hvis det ligger en emosjonell forankring 

bak, det settes ikke en prislapp på barn. Egenverdien de bringer med seg er nok. Allikevel er 

det slik at barn og følelser, og penger og økonomi er to ting som tradisjonelt hører til to 

forskjellige sfærer, den intime sfæren og den økonomiske sfæren. Når noen betaler for 

befruktning og kjøp av biologisk materiale, blandes disse to sfærene sammen på en 

fundamental måte.  

5.7.2  Kjøp av donorsperm og donoregg  

Det fungerer slik at de kvinnelige parene får tilgang til en sædbank som inneholder profilene 

til ulike donorer. Man får svært liten tilgang til informasjon om de ulike donorene bortsett fra 

helt elementær informasjon slik som etnisitet, høyde, vekt, hårfarge, øyefarge, og utdanning. 
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Ønsker en mer informasjon om de ulike donorene, må en kjøpe ekstra tilgang. En får da 

tilgang på donorenes fulle profiler med mer detaljert informasjon og beskrivelser, samt 

babybilder av donoren. Å kjøpe denne ekstra informasjonen koster mye. Et eksempel fra Den 

Europeiske sædbanken (European sperm bank 2016) som IVF-klinikken i Oslo (som 

beskriver seg gjennom sine nettsider som Nordens største private aktør innen IVF-

behandling) benytter seg av, koster kjøp av tilgang til ekstrainformasjon 100 euro, eller 

omkring 1000 norske kroner for tre måneders tilgang (European sperm bank 2016). Ved kjøp 

av sperm må en også betale shippingkostnader, som tilløper på rundt 275 euro, eller omkring 

2500 norske kroner. Selve produktet – sæden, er det som er dyrest. Sæden blir solgt som 

doser, og en kan kjøpe opp til et spesifikt antall doser. En dose koster i gjennomsnitt omkring 

500 euro, omkring 4600 norske kroner
3
. Må en kvinne dermed ha flere doser sperm, stiger 

utgiftene raskt. I tillegg koster selve insemineringen av sæden 8.210 kroner per forsøk
4
, ved 

eksempel IVF-klinikken Oslo. Når jeg spør Lena og Sofie om de tror lesbiske par er lønnsomt 

for de private klinikkene, får jeg følgende til svar: Lena: «[nikker bekreftende] Ja, det er big 

business for dem!»  

Dette sier noe om markedet for slike klinikker, og hvor mye par er villig til å betale for å få 

barn. Kjøp av eggceller og bruk av surrogatmor er et langt mer varierende tilbud, alt ettersom 

hvilket land en velger å benytte tjenester i. Det som kan sies sikkert om eggdonasjon og 

surrogatmor er at det har en langt høyere økonomisk kostnad enn kjøp av sæd. Fra enkelte av 

de billigste landene kan en produsere et barn for ned mot 250.000 norske kroner, mens det i 

USA ligger på rundt en million, ofte noe i overkant.  

Likekjønnede par må, i forhold til de fleste heterofile, bruke relativt store 

pengesummer for å ha en sjanse til å benytte seg av retten til mulighet for bistand når det 

kommer til reproduksjon. For homofile menn, på tross av at ekteskapsloven av 2009 tillater 

adopsjon til likekjønnede par, er det som nevnt i tidligere ikke noe samarbeidsland som 

ønsker å adoptere bort til likekjønnede. Homofile menn, i mangel på reproduktive rettigheter i 

Norge, må derfor reise til utlandet, hvor de må betale store pengesummer fremfor å få hjelp i 

Norge. Bruken av rettighetene for lesbiske forutsetter også at de betaler store pengesummer 

selv. Det eksisterer riktignok et offentlig tilbud, men dette innebærer lange ventelister og 

                                                 
3
 Prisene gjelder per april 2016.  

4
 Pris fra IVF-klinikken Oslo, gjeldende fra 2015.  
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mindre utvalg av donorer. Kvinnene går da over til den private sektoren og betaler heller 

penger for å kjøpe seg fri fra ventetid.  

5.7.3 Kjøpe seg fri fra ventetid – å velge privatklinikk 

Hva slags pris skal det settes på intimitet og familie (Zelizer 2011:166-167)? Parene forteller 

som nevnt ovenfor at det tidvis lå store pengesummer bak skapelsen av barna, kostnader til alt 

fra donorsæd, donoregg og betaling av surrogatmor. Hadde de kvinnelige parene jeg snakket 

med valgt å bruke offentlig helsetjenester, ville ikke kostnadene blitt så store. Som nevnt 

ovenfor var dette allikevel noe kvinnene valgte bort på grunn av lang ventetid og et mindre 

utvalg av donorer. De har da kjøpt seg fri fra ventetiden i det offentlige ved å benytte 

privatklinikker.  

Sofie: Fytti pyton så mye penger det koster.  

Lena: Ja, også holdt jeg på å si, ikke akkurat vi, men mange av oss har jo greit med 

penger og, så da var det sikkert mange som gjorde som oss, som ikke gadd å stå i den 

køen.  

Her kommer Sofie og Lena inn på hvordan det var enklere å betale den høye summen privat 

fremfor å vente lenge i kø i det offentlige helsevesenet. De var mer enn villige nok til å sette 

inn relativt høye summer for å få barn, og her kan Zelizers teorier om kjøp av intimitet, the 

purchase of intimacy, være relevant. Zelizer som riktignok ikke snakker om kjøp av intimitet 

når det kommer til tilfellet med å kjøpe sperm eller egg, ser jeg det likevel som 

hensiktsmessig å se hvordan økonomi og intimitet blandes i dette tilfellet ut i fra Zelizers 

teorier. Sofie og Lena er her inne på et dobbeltspor, hvor de først forteller nærmest med 

avsmak om hvor mye dette kostet, samtidig som de forteller at mange sikkert har greit med 

penger og at dette er noe mange kan ha råd til å gjøre. Kostnaden er tydeligvis høy, men ikke 

så høy at de ikke er villige til å betale den med tanke på avkastningen det vil gi – et barn. Hvis 

det er slik som Lena og Sofie hevder, at flere kan ta seg råd til dette, så betyr det at en er villig 

til å betale høye summer for å kjøpe seg muligheten til å få en familie, en kjøper deler av 

muligheten til et intimt liv. For paret var selve valget om bruk av en privatklinikk enkel:  

Sofie: XXX i Oslo var vi på.  

Lena: Jeg husker ikke hvorfor vi endte opp der.  
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Sofie: Jo, det var jo det som var tilbudet her da.  

Lena: Var det ikke offentlig også? Men hvertfall da var jo hele poenget at hvis vi 

skulle, at vi hadde stått i kø så hadde det tatt tid. (…) Så da ble det privat, og veldig 

mye fordi…  

Sofie: … da var jo jeg begynt å komme litt opp i årene, jeg hadde jo ikke tid til å vente 

da liksom. Så derfor ble det den privatklinikken.  

Karoline og Jenny trekker også frem ventetiden i den offentlige tjenesten som vesentlig når de 

valgte å benytte seg av en privatklinikk for å få flere barn, etter at de tidligere hadde fått barn 

gjennom klinikken i Danmark.  

Jenny: [Rikshospitalet] der var det jo ventetider som et langt vondt år.  

Karoline: Det var ventetid ja!  

Oslo Universitetssykehus oppgir på sine nettsider følgende om ventetid ved offentlig tilbud 

om assistert befruktning, herunder bruk av sæddonasjon:  

Vi har begrenset kapasitet ved sæddonasjon og det gjelder spesielle inntaksregler. 

Etter gjennomført oppstartssamtale, settes samtlige pasienter på en felles venteliste. 

Pasientene kan ikke automatisk starte med hormonbehandling ved neste menstruasjon, 

men får brev når avdelingen er klar for å motta nye par. Dette forutsetter som regel 

rekruttering av nye sædgivere, og det må derfor påregnes ca. 7 måneders ventetid 

pr april 2016. Tilgjengelighet til donorsæd varierer fra uke til uke, slik at også 

pasienter som er under behandling kan oppleve at listen er full og at behandling kan 

kun avtales for et senere tidspunkt (Oslo Universitetssykehus 2016).  

 Ulla og Marlen nevner også dette når de forteller om sitt valg av privatklinikk fremfor det 

offentlige tilbudet. De hadde fått anbefalt klinikken av en venn som selv kjente noen som 

hadde benyttet deres tjenester.  

Ulla: Altså, det er jo klart, det er jo privat så der kommer man jo bare rett inn og det er 

liksom ikke noe… [pause]  

P: Ventetider og sånt tenker du?  
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Ulla: Ja, så der er det jo på en måte, ja [greit]…  

Valgfriheten kvinnene har hatt mellom privatklinikker og offentlige tilbud, og økonomien de 

har nedlagt i dette, indikerer delvis et intimt medborgerskap, ettersom de selv har hatt 

mulighet til å fatte autonome avgjørelser rundt hvordan de vil skape sitt barn og hvem de 

ønsker å involvere i prosessen (Roseneil 2010). Samtidig avdekker dette også et problem. 

Kvinnene som oppsøker privatklinikker, gjør det ofte for å unngå venteliste, noe som 

indikerer at det offentlige tilbudet ikke klarer å tilrettelegge for etterspørselen på assistert 

befruktning. Her ligger altså det offentlige tilbudet langt bak det private tilbudet.  Ovenfor i 

tidligere delkapitler diskuterte jeg at byråkratiet og den offentlige sektoren var på etterslep 

bak sitt eget lovverk. Det kan trekkes en parallell linje mellom etterslepet hos byråkratiet og 

den offentlige sektoren når det kommer til dokumenter og til ventetiden i det offentlige 

tilbudet rundt assistert befruktning.   

I tillegg til å måtte forholde seg til en lang ventetid i det offentlige tilbudet, forteller 

parene meg at det også er færre donorer å velge blant. Dette er en ytterligere årsak til at 

kvinnene velger privatklinikker, hvor de får et større og bredere utvalg av donorer.  

5.7.4 Kriterier til sæddonor  

For tre av parene jeg snakket med var valget av sæddonor viktig, og dermed noe som de 

tenkte omhyggelig igjennom. De hadde satt kriterier til hva de ønsket av egenskaper og 

kvaliteter ved donoren. Det vekslet mellom biologiske kriterier slik som høyde og generelt 

god helse og utdanningen til donoren.   

Sarah: Kikki har så mye allergier, så vi tenkte det var greit å velge en uten det, sånn at 

ikke barnet drar med seg det.  

Ulla: For meg så var det viktig… han var lærer han vi valgte, jeg har alltid syntes at 

lærere på en måte ofte er roligere, eller ikke roligere men rolige og kunnskapstørste.  

Når de først fant en donor som oppfylte deres kriterier, var det to av parene som ønsket å 

kjøpe ekstra doser, slik at de hadde nok sæd til å lage søsken med tiden.  
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Karoline: (…) vi hadde kjøpt opp nok doser da [Jenny ler], så vi visste at vi hadde nok 

til å lage søsken, eller… i tilfelle jeg fikk overtalt Jenny så kjøpte vi en litt større 

pakke (…) Vi prøvde jo Rikshospitalet først, husker du det? For det ville vært gratis. 

[…) så klarte ikke de da å bruke samme donor som vi hadde i den banken i Danmark, 

den sædbanken.  

Når Rikshospitalet ikke klarer å tilby paret tjenenesten de ønsker, velger de dermed å gå til de 

som kan innfri deres preferanser rundt donoren, som i dette tilfellet var en privatklinikk. 

Privatklinikken kontaktet sædbanken i Danmark, og sørget for å få oversendt den resterende 

sæden som Karoline og Jenny hadde kjøpt tidligere.   

5.7.5 Sædshopping  

Når kvinnene kjøper sæd, slipper de å tenke på mannen og personen bak donorbetegnelsen, og 

kan dermed skyve ham vekk: han har blitt en økonomisk vare. Slik Zelizer hevder, så kan det 

oppstå ulike reaksjoner på at de to sfærene blandes. For noen fremstår det mer naturlig, hvor 

kjøp av donorsæd er ikke noe annerledes enn andre varer en kan kjøpe og bestille. For andre 

derimot oppleves denne kombinasjonen av kjøp og biologisk materiale som langt mer 

unaturlig.  

Sarah: Det var veldig sært hele den der bestillingen. Det var en veldig sånn klein «nå 

er sæden i posten, også kan dere komme og hente den», akkurat som med en vanlig 

pakke, vi kunne «tracke» hvor den var og sånn.  

Sæden for mine andre informanter ble behandlet som en hvilken som helst annen vare. Når vi 

bestiller en vare, har vi gjerne forventninger til produktet som vi ønsker det skal innfri. For 

parene bestod sædshopping av lignende mekanismer. Inneholdt ikke produktet de kvalitetene 

de ønsket, ville de ikke ha produktet. Dette fungerte egentlig på samme måte som en hvilken 

som helst annen netthandel, hvor en lenge sitter og ser på utvalget, før en fatter en endelig 

beslutning på hvilket av produktene en skal kjøpe, basert på ens kriterier. Etter kjøpet ønsker 

en produktet raskt i posten og klar til bruk. Sæd er derimot ikke et hvilket som helst produkt, 

kjøp av sæd eller eggceller er noe fundamentalt forskjellig fra andre type kjøp av varer. Det 

innebærer kjøp av reproduksjon, kjøp av en del av et annet menneskes biologiske materiale 

for å produsere barn. Når reproduksjon innebærer økonomisk handel, blandes økonomisfæren 

og intimsfæren. Det er i likekjønnede pars fulle rettigheter når det kommer til reproduktiv 
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bistand å ta i bruk private aktører. På tross av at ingenting ved lovverket skulle tilsi noe galt 

med dette, føler kanskje kvinnene et stigma rundt dette med kjøp av biologisk materiale for å 

få barn (Goffman 1975).  

Ettersom de velger bevisst å betale en masse penger for dette, kan det trekkes linjer til 

et noe kapitalistisk preg over prosessen, noe kvinnene kanskje forstår kan virke merkelig for 

omverdenen. Hvordan lovverket og omverdenen håndterer kvinnenes fulle rettigheter til 

mulighet for reproduktiv bistand, kan bidra til å påvirke hvordan kvinnene snakker om 

sammenstøtet mellom de to sfærene (Zelizer 2011). Dette er to sfærer som tradisjonelt ikke 

har hatt noe med hverandre å gjøre, og blandingen av disse to kan derfor oppleves som 

unaturlig for parene og for omgivelsene (Zelizer 2011:1-2). Hvordan de nettopp snakker om 

denne prosessen kan potensielt fortelle mye om hvordan de ønsker å fremstå og hvilket 

uttrykk de ønsker å formidle til omverdenen (Finch 2007). Parene snakker veldig lett om dette 

valget av donor og hvordan hele kjøpsprosessen fungerte.    

Sofie: Også var det jo den praktiske greia, for da måtte vi jo inn på den banken, 

sædbanken.  

Lena: [Den] sædbanken ja. Inn å handle litt [latter].  

Ved å snakke om dette på en slik måte at denne prosessen fremstår enkelt, fremkommer det 

nærmest en dobbeltbunn i parenes fremstilling. De snakker om en relativ fundamental del av 

prosessen rundt det å skape et liv, men det vris det om til å fremstå som letthåndterlig og 

delvis noe humoristisk. Denne lettheten derimot, kan være en måte å dekke over at det 

eksisterer denne formen for ubehag rundt dette at sæden og eggene blir en økonomisk vare, og 

at de faktisk betaler penger for en del av et annet menneskes biologiske materiale. Dette gir en 

indikasjon på at den økonomiske sfæren og den intime sfæren kan være noe som 

sammenstøter med hverandre, og det dermed er nettopp dette ubehaget ved sammenstøtet 

parene forsøker å dekke over og forskyve vekk (Zelizer 2011). Min informant, Sarah, sier 

også noe om dette lengre opp, hvor hun mener at hele prosessen med å bestille sæd over nettet 

og få pakken sporet underveis kjentes sært og merkelig ut. For Sarah oppleves hele 

situasjonen spesiell, og treffer nettopp essensen av hva som oppleves som ubehagelig når hun 

sier «akkurat som med en vanlig pakke»; som indikerer at dette faktisk er alt annet enn en 

vanlig pakke. Det kan være merkelig nok å kjøpe biologisk materiale fra en person en ikke 
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kjenner noe til, men det er nok det større kommersielle rammeverket rundt prosessen som 

oppleves som merkelig og unaturlig.  

Samtalen mellom Sofie og Lena ovenfor blir her også en god illustrasjon på hvordan 

dette med kjøp og formidling av sæd har blitt en kommersiell sak. Det å kjøpe denne sæden 

rent praktisk er et nødvendig trinn i reproduksjonsprosessen for mine informanter. Det at Lena 

videre ler etter at hun har omtalt det som at de skulle inn å handle, gir assosiasjoner til at de 

skulle inn og bestille et hvilket som helst produkt. Latteren derimot er det som avslører 

ubehaget her. Fortellingens doble bunn består av både humor og alvor. Denne humoren og 

latteren kan være en måte å dekke over at det er ubehag knyttet til at noe så viktig som en 

annen persons biologiske materiale, denne sæden, blir en økonomisk vare. Latteren blir måten 

å håndtere sammenkoblingen av disse to sfærene på. Samtidig forsøkes det å naturalisere dette 

kjøpet så mye som mulig, som kan være en strategi for å unngå å tenke på sæden som et 

biologisk materiale fra et annet menneske som ikke skal ha noe med deres familie å gjøre.   

5.7.6 Kriterier til eggdonor og eggshopping  

Gaute og Andreas hadde også noen klare kriterier til egenskaper hos eggdonoren, men at 

deres utvelgelsesprosess fortonet seg noe annerledes enn hva det gjorde for mine kvinnelige 

informanter når de skulle velge donor. Gaute og Andreas forteller at de ble presentert en rekke 

såkalte «donorkort», hvor det var fullt bilde av kvinnen samt opplysninger om kvinnens 

fysiske og biologiske egenskaper, samt kvinnens utdanning. Mennene fikk altså fullstendige 

opplysninger om de mulige eggdonorene slik som bilde og fullt navn. Dette skiller seg fra de 

kvinnelige parene, som ikke hadde anledning til å få se verken bilde (annet enn et babybilde 

hvis de betalte ekstra penger), eller få tilgang til noe annet enn et fiktivt navn. Det er altså en 

forskjell i anonymiseringen her. Dette kan naturlig nok skyldes at lovverk differensierer på 

dette punktet mellom ulike land. Gaute forklarer at det også var vanlig i landet hvor de 

benyttet surrogati og eggdonasjon med en slags agent. Det er denne agenten som ofte har som 

oppgave å fungere som en slags mellommann mellom klinikken og parene. Det var denne 

agenten som først sendte Gaute og Andreas en rekke profiler på eggdonorer. For Gaute og 

Andreas ble det derimot for dyrt og unødvendig å skulle betale en person masse ekstra penger 

for å utføre oppgaver de selv følte de var i stand til å utføre, slik som å opprettholde 

mailkontakt med klinikken: Gaute: «Så kontaktet vi klinikken direkte i stedet for å gå 

gjennom en agent. Så sparer du 100.000 ikke sant, bare for at agenten skal sende noen mailer 



71 

 

[til klinikken]». Gaute forklarer at både agenten og klinikken hadde sendt ham og Andreas et 

ganske stort utvalg av potensielle donorer, men at de foretrakk en donor som agenten hadde 

sendt dem en profil på, som klinikken ikke hadde sendt.   

Gaute: Så valgte jeg en ikke sant, så hadde jo ikke de [klinikken] sendt meg den 

donoren, de hadde jo ikke tilbudt oss den, men de hadde sendt meg så mye så jeg 

regnet med at de ikke hadde kontroll på det, så jeg var litt slem og sa bare «du, jeg vil 

ha henne» til de på klinikken, og de bare «oh no, too popular, she has a waiting list 

which is many months», [latter fra Gaute]. Og jeg bare «okay», så det var ikke mulig 

med den damen da (…).  

Beskjeden Gaute og Andreas får vedrørende venteliste og «popularitet» gir visse 

assosiasjoner til et kapitalistisk marked, hvor det er tilbud – etterspørsel som er gjeldende på 

varer. I dette tilfellet er varen egg, og det er tydelig en forskjell på etterspørsel alt ettersom 

hvilken kvinne som donerer og hvilke egenskaper hun kan tilby. Altså: en populær vare må en 

vente på. Gaute og Andreas valgte og ikke stå på denne ventelisten, men gikk heller for en 

annen donor. Når jeg spør litt rundt valget av denne kvinnen sier Gaute følgende:  

Gaute: (…) høyde og hudfarge egentlig. Ikke så veldig mye utseende i den forstand, 

men hun her var jo kjempe pen, altså fotomodell. Jeg har jo bilder og sånt. Så, det var 

jo… sånn sett så var det liksom… men det er jo hovedsakelig det som har noe å si 

[utseende]. Man liker det man ser. 

5.7.7 Menn og kvinner – ulike kriterier og preferanser   

Kvinnene har beskrevet egenskaper ved donoren som høyde, utdanning og en god helse som 

en del av viktige kriterier. Gaute og Andreas derimot hadde andre kriterier for sin donor, og 

som hovedsakelig ble svært viktige når de kom over bildet av sin donor, hennes utseende. At 

mennene går etter svært vakkert utseende, mens kvinnene går etter egenskaper som høyde, 

helse og utdanning, kan tyde på at det er forskjellige kriterier mellom kjønnene for hva som 

regnes som attraktivt hos en kvinne som «mor» eller hos en mann som «far». Det er altså 

kanskje en indikasjon på at menn og kvinner velger ulikt. Hvis en da i utgangspunktet må 

bruke penger på biologisk reproduktivt materiale, vil det være naturlig å gå for det en tenker 

er det beste. En ønsker å gi barna sine det beste ved å gi dem gode forutsetninger gjennom 
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tilsynelatende gode gener (Larsen, Buss og Wismeijer 2013: 209-210). Hva som da anses som 

«det beste», kan synes forskjellig mellom menn og kvinner.  

5.8 Oppsummering av økonomiske perspektiver på 

medborgerskap og reproduktiv likhet 

Ut i fra Plummers (2003) definisjon av intimt medborgerskap og Roseneils (2010) definisjon 

av fullt intimt medborgerskap, må retten til å velge hvordan en vil leve og gjøre sitt liv, og 

aksept for disse valgene, være tilstede både når det gjelder stat og det sivile samfunnet for at 

en kan snakke om å inneha intimt medborgerskap. Dette er rettigheter homofile menn ikke 

besitter i Norge når det gjelder bistand til reproduksjon hvis de ønsker å danne familie. Menn 

må dermed kjøpe bistand, de bruker altså økonomien for å skaffe seg bistand som de ikke har 

rettigheter på i norsk lovverk. Lesbiske kvinner derimot har retten til å velge å få bistand 

gjennom lovverket, og kan også benytte seg av retten til å velge å betale for denne bistanden 

privat. Å velge å bruke økonomi som et ledd i prosessen mot og få barn er en måte for 

informantene og subjektivt anvende sine reproduktive rettigheter.  

Hvis vi ser dette ut i fra et velferdsperspektiv, så stiller er den norske velferdsmodellen ganske 

unikt. Marshall hevder at hans identifikasjon av den siste av de tre rettighetsdimensjonene – 

de sosiale rettighetene, kan knyttes opp mot utviklingen av velferdsstaten, ettersom sosiale 

rettigheter er knyttet opp mot sosiale goder (Stray 2010:68). Borgere og staten blir langt mer 

sammenvevd gjennom den norske velferdsmodellen. Staten har dermed en tosidig rolle – den 

skal sikre rettigheter og plikter til borgerne, men samtidig har den også plikter ovenfor 

borgerne som går ut på å sikre velferd og deltagelse i samfunnet. En velferdsstat som i 

utgangspunktet skal behandle alle dens borgere likt i henhold til rettigheter, gjør ikke 

nødvendigvis dette når den skiller mellom homofile menns og lesbiske kvinners reproduktive 

rettigheter. Det intime medborgerskapet blir dermed forskjellig mellom lesbiske kvinner og 

homofile menn. Kvinner har rettigheter rundt bistand til reproduksjon, og de har friheten til å 

velge om de vil betale for det eller ikke, avhengig av egne preferanser. Begge deler er lovlig. 

Lesbiske kvinner innehar med dette en høyere grad av intimt medborgerskap enn homofile 

menn. Gaute mener dette kan forklares som en likestilling som har slått feil, og at det er 

uheldig at kjønnene ikke behandles med like rettigheter innad velferdsstaten.  
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Gaute: Så jeg vil jo gjerne si at det i et sånt likestillingsperspektiv da så synes jeg det 

er veldig rart at det i Norge er så… man ser på et egg fra en kvinne som noe… noe 

mye mer spesielt enn sæd fra en mann. Fordi at utfallet blir det samme, det blir et barn. 

Og jeg tror ikke, hvis de skulle få noen problemer da, hvis de skulle søke det å ha en 

mamma da, så vil ikke vi… [altså] de som er lesbiske vil ha samme problemer med 

sine barn, altså resultatet er at de mangler en far eller en mor uansett, så jeg skjønner 

ikke helt at eggdonasjon ikke skal være lov i Norge da.  
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6 Deltagelse i samfunnet som foreldre 

Å inneha fulle rettigheter ut i fra et medborgerskapsperspektiv forutsetter også en annen 

viktig dimensjon innenfor medborgerskap, nemlig deltagelse. Hvordan likekjønnede foreldre 

opplever å delta i samfunnet og hvordan de tilsvarende opplever å bli møtt vil potensielt 

kunne fortelle en del om intime medborgerskap. Deltagelse har med en følelse av tilhørighet 

til samfunnet å gjøre, og at denne tilhørigheten har en forutsetning om valgfrihet og 

muligheten til å få støtte for sine valg av samliv fra staten og det sivile samfunnet (Roseneil 

2010, Plummer 2003). Følelsen av å få delta som likeverdige medborgere med denne støtten 

fra staten og det sivile samfunnet bidrar til at de kan være åpne i møter med andre i ulike 

kontaktsoner.  

Dagens likekjønnede familier, hvor også mine informanter inngår, står midt i 

strømmen av en endringsprosess. Denne endringen innebærer at det skjer en kulturell 

omkoding i samfunnet over en rekke områder, slik som det sentrale i denne oppgaven - 

familien og familiesfæren. Gjennom anerkjennelse av sine intime forhold og sine 

familiekonstellasjoner, ses det økende tendenser til at homofile og lesbiske skaper egne 

familier. Ettersom mine informanter står midt i denne endringsdynamikken, må de sjonglere 

mellom ulike roller og forventninger. De må møte det gamle og det nye, samtidig som de skal 

være på barrikadene og i fronten som noen av de første likekjønnede familiene i dagens 

samfunn som har gjennomgått og lever i disse samfunnsendringene som kom etter den nye 

ekteskapsloven i 2009.  

Parene konstruerer sine liv ut i fra hvilke muligheter de har i samfunnet, og 

mulighetene de blir gitt symboliserer et lands intime medborgerskapspolitikk. Slik Roseneil 

(2010:82) forklarer hva fullt intimt medborgerskap innebærer, er dette en tilstand preget av at 

personer innehar alle tenkelige former for rettigheter og anerkjennelse når det kommer til 

samliv og privatliv, og denne anerkjennelsen må komme fra både staten og fra det sivile 

samfunnet. Å være medborger innebærer mer enn og kun være berettiget stemmerett, det 

innebærer også det å bli inkludert og anerkjent og ha muligheten til å delta fullt på alle 

arenaer. Følelsen av anerkjennelse for livet en har valgt og deltagelse i samfunnslivet er 

viktig, ettersom alle har et behov for å være inkludert i et samfunn.  
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En viktig kontaktsone mellom personer og samfunnet er ekteskap og det å få barn, slik det 

nevnes i de forrige kapitlene. Ekteskap og barn kan fungere som et lim mellom to personer, en 

familie og det øvrige samfunnet. På tross av at et fullt medborgerskap skal gi rettigheter og 

anerkjennelse av samliv og måten en velger å leve sitt subjektive liv på, så er det allikevel 

noen forventninger til hvordan en skal utforme dette livet. Dette kan være slik som 

forventninger om å leve i et samliv, eller at dette samlivet skal føre til barn. Dette er 

forventninger homofile og lesbiske delvis utfordrer og delvis inntreffer gjennom å leve som 

ordinære familier innenfor en heteronormativ kultur. Dette fører til at de møter ulike type 

reaksjoner i de kontaktsonene de har med samfunnet. Finch sin teori om familiefremvisning er 

en generell teori om hvordan familier gjør handlinger og forteller fortellinger om seg selv for 

å vise seg frem for andre. Dette er en teori som kan brukes som utgangspunkt for å studere 

hvordan likekjønnede forteller om sine familier, hvordan de viser seg frem for omgivelsene 

og hvordan de håndterer ulike former for reaksjoner på foreldreskapet.   

6.1 Opplevde reaksjoner - aksept  

De forskjellige grensene mellom det som anses som unormalt og normalt er aldri konstant 

over tid. Utviklingen på ulike plan innad ulike samfunn spiller inn, og hva som anses som 

unormalt og normalt og hva som ligger i grenseland mellom disse to er både kulturelt og 

situasjonelt betinget (Goffman 1975:163-164). Innad vil det i ethvert samfunn foregå 

inndelinger i ulike kategorier og samtidig en målestokk for hva som anses som normalt og 

unormalt innad hver av disse kategoriene (Goffman 1975:13-15). Den heteronormative 

livsstilen med familie og barn som sentrale byggeklosser danner grunnlaget for den 

familiekonstellasjonen som anses som den normale i vestlige samfunn, også i Norge. 

Tidligere var det ikke ansett som normalt for homofile og lesbiske og i det hele tatt ønske seg 

barn og en ordinær familie; slik jeg nevnte argumentet til Ryan – Flood i tidligere kapitler.  

(…) who choose parenthood face a new form of criticism from within the LGBT 

community – they may be viewed as conforming to prevalent notions regarding the 

importance of biological kin and children to what constitutes a «real» family (Ryan-

Flood 2009:152-153).  

Alle mine informanter forteller derimot om ganske ordinære liv. På tross av denne 

følelsen av at de lever som alle andre familier, opplever allikevel parene reaksjoner på 
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foreldreskapet. Det å leve som alle andre gjør at parene unngår sanksjoner for sine valg av 

familiesammensetninger. Muligheten for at samfunnet ser deres familieform som et 

overtramp, og frykten for sanksjonering, kan være tilstede når de vet at de ikke lever innenfor 

en tradisjonell heteronormativ familiekonstellasjon. Ved å være som alle andre familier 

forsøker de å unngå sanksjonering fra det øvrige samfunnet og det sivile samfunnet. 

Sanksjonering kan foregå gjennom ekskludering og et generelt tap av aksept av sin 

familieform. Ved å leve mest mulig etter fastsatte normer, forsøkes det å naturalisere og 

legitimere valgene de har tatt vedrørende familie, og oppnå anerkjennelse for disse valgene. 

Informantene poengterer eksplisitt hvordan de ikke føler at de skiller seg noe fra familier som 

befinner seg innenfor grensen av en mer tradisjonell heteroseksuell sammensetning, og det er 

nettopp dette de vil formidle ovenfor samfunnet.   

Marlen: (…) og vi har jo mange heterofile venner og vi er jo ikke noe annerledes enn 

dem. Ikke i det hele tatt, den eneste forskjellen er kjønnet vårt liksom. Vi lever jo helt 

likt [som dem]. 

Det Marlen trekker frem her kan ses som deler av det intime medborgerskapet, hvor paret har 

mulighet til å leve med sin familie akkurat slik de ønsker og gi mening til sine liv (Weeks 

2001:11, Plummer 2003). Marlen og Ulla opplever ikke egne familieforhold som 

fundamentalt forskjellig fra deres venners familieforhold, noe som også indikerer at de 

opplever en form for integreringsdimensjon og deltagelsesaspekt i samfunnet. De opplever sitt 

medborgerskap gjennom erfaringene de gjør seg gjennom og deltagelse i ulike kontaktsoner i 

samfunnet, slik som barnehage, skole og andre aktiviteter, hvor de får sjansen til å vise at de 

er som alle andre foreldre og familier (Lister 2007:50).  

Ulla: I barnehagen så er det jo aleneforeldre, det er unge foreldre, det er gamle 

foreldre, det er på en måte… alle kan være annerledes hvis du ønsker å se på det som 

annerledes. Og det som, det å ha en alenemor eller eldre foreldre det kan også være 

annerledes, ikke sant. Så det er ikke så veldig… jeg tenker at det ikke er noe spesielt 

egentlig [med oss].  

Sofie og Lena forteller at de i barnehagen opplever stor aksept både fra ansatte og fra barn 

som to mødre, som viser hvordan paret aksepteres som foreldre.  
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Sofie: Barnet kaller oss jo mamma begge to, men sier mamma Sofie og mamma Lena 

hvis det skal gjøres noe forskjell på oss. Så det sier jo alle i hele barnehagen også 

[latter]. «Mamma Sofie» [latter].  Det er jo litt morsomt.  

Disse kontaktsonene er da viktige arenaer for å vise frem sine foreldreegenskaper, og dermed 

en plattform for å vise at de ikke skiller seg nevneverdig fra heterofile foreldre. Hvordan en 

handling eller aktivitet konstituerer medborgerskap går ut på hva slags type handling som 

utføres (Lister 2007:57). Ved å fremvise seg som alle andre gjennom hverdagslige handlinger 

og ved å vise et aktivt engasjement og deltagelse rundt ulike aktiviteter kan veien til 

anerkjennelse være kortere for likekjønnede foreldre.   

Lena: Nei, barna begynner på skolen, det er spennende. Det er ingenting som tyder på 

at det skal bli noen utfordring enn så lenge.  

Sofie: Så da er planen [vår] å være med på det meste som skjer, melde seg opp for det 

meste. Jeg tenker jeg skal engasjere meg på alle plan.  

Lena: Vi prøver å være mest mulig som andre, det er naturlig for oss. Og da tror jeg 

folk rundt gjør det på samme måte, de oppfører seg som vanlig de også.  

Å være seg selv kan se ut som å gi kvinnene en trygghet i at de vil oppnå anerkjennelse fra 

omgivelsene. Videre ved å være seg selv kan det virke som at paret opplever makt til å 

håndtere situasjoner og delvis reaksjonene til omgivelsene. Kvinnene, slik som Sofie 

formidler det nedenfor, virker også opptatt av og ikke overdramatiserer det å være 

likekjønnede foreldre. Interessant her er at likekjønnede foreldre muligens håndterer dette 

med foreldreskapet sitt ovenfor omgivelsene forskjellig, hvor slik som Sofie og Lena har valgt 

å fremstå så vanlige som mulig, mens de opplever at andre tar en annen vending.  

Sofie: Vi er også veldig opptatt av og ikke å gjøre dette her til noe mer spesielt enn det 

det er da. Bare å opptre som alle andre foreldre, ikke lage det til noe annet enn det det 

er. Så ja, vi er helt avslappet egentlig. Vi kjenner noen som gjør litt mer vesen ut av 

det, som dramatiserer det mer og som snakker mer om barnet sitt og… hvor barnet er 

lagd. Jeg tror det er viktig for dem å påvirke barnet til å tenke at det må [være klar 

over herkomsten]… ja.  
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6.2 Reaksjoner – intoleranse/ikke anerkjennelse   

På tross av stor åpenhet og ønsket om å leve som alle andre familier, er det allikevel klart at 

likekjønnede familier er en relativt ny familiekonstellasjon som skiller seg ut fra det som 

generelt har blitt sett på som mer tradisjonelle former. Dette er noe parene er bevisste på. På 

tross av at de ønsker, og i svært stor grad faktisk lever og konstruerer sine liv på lik måte som 

heterofile familier, er det to av parene som trekker frem at de allikevel føler at det alltid vil 

være folk som ikke anerkjenner de på lik linje som andre familier basert på at de er 

likekjønnede. For disse parene er det viktig å være åpen om dette også.  

Ulla: Så tror jeg det egentlig bare handler om åpenhet, og det handler om at man må 

akseptere at ikke alle, jeg hvertfall, jeg har ikke noe behov for at alle skal like meg 

som person, mine valg eller vårt valg generelt om å bli en familie.  

Ulla gjør et poeng ut av at hun vet at ikke alle vil akseptere hennes og forlovedens valg, 

samtidig at det heller ikke plager henne. Kanskje ligger det en tilfredsstillelse i nettopp dette, 

og ikke bry seg om normer og kultur som fremmer en viss type familieform. Underliggende i 

det Ulla sier er at hun ikke har fått barn for å tilfredsstille samfunnsnormer, hun har fått det 

for egen del. Og dermed gjør bevisstheten rundt det å bryte den tradisjonelle heteronormative 

kulturen rundt familie henne svært lite. Ulla og Marlen mener at det hovedsakelig er de eldre 

generasjonene som har problemer med å forstå valget de har tatt. Svaret i dette kan ligge i at 

deler av disse generasjonene kan ha problemer med å løsrive seg fra normene rundt 

familieformer som tradisjonelt hersket tidligere.  

Marlen: Det hender eldre folk, de skjønner ikke helt at jeg som ikke har født henne, at 

jeg kan ha samme rettigheter som liksom [Ulla].  

Ulla: Det kan jo også være at de som er såpass gammeldagse, altså de som er 60 + er 

jo gjerne vokst opp i et veldig tradisjonelt kjønnsrollemønster og da kan det jo [være 

forklaringen].  

Allikevel fremstår det viktig at åpenhet og skjønn skal vises også for de som ikke forstår deres 

livsvalg. Paret tilbyr derfor forståelse for de som ikke anerkjenner deres familievalg. Dette 

kan også videre være et ytterligere tegn på at parene vet at deres valg rundt familie ligger på 

grensen av hva som er regnet som tradisjonelle familiekonstellasjoner, og at parene ikke kan 

gjøre annet enn å forsøke å akseptere at det finnes personer som ikke støtter opp om deres 
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valg. Sarah: «(…) så nei, det er jo bare å være åpen om at vi ikke har det helt på samme måte 

som naboen for eksempel». Her viser også Sarah dette aspektet. Hun har forståelse for at det 

kan være en oppfattelse blant enkelte som går på at likekjønnede aldri blir helt slik som mer 

tradisjonelle familiekonstellasjoner. Det Ulla, Marlen og Sarah forteller om, kan ses som en 

form for manglende anerkjennelse. Mangelen på anerkjennelse går på at de opplever 

ekskluderende dynamikker innenfor sitt levde medborgerskap i den form av å oppleve at 

deres valg av familieliv og deltagelse som familie ikke blir anerkjent av enkelte. Videre kan 

denne mangelen på anerkjennelse skape skjevheter i hvem og hvilke grupper som får delta i 

samfunnet. Mangelen på deltagelse er en sanksjon mot parene på en slik måte at de blir 

påminnet at deres valg av familie ikke faller innenfor den heteronormative kulturen, men at de 

i stedet beveger seg et sted i grensesfæren mellom hva som anerkjennes som normalt og 

unormalt. Gjennom åpenhet får de realisert og fremvist sin identitet som likekjønnede foreldre 

og familier. Det gir de en sjanse til å vise hvordan de ser seg selv og sin familie, slik Sarah 

illustrerer ovenfor.  

Sofie forteller også om noen situasjoner som hun har opplevd som delvis ubehagelige. 

Hun forteller spesielt om en tilstelning hun hadde vært på for en stund tilbake, hvor hun hadde 

kommet i samtale med en gammel bekjent. Sofie forteller at dette var første gang hun 

opplevde at noen åpenlyst kom med negative kommentarer rettet mot foreldreskapet hennes 

og måten hun har valgt å konstruere sin familie på.  

Sofie (…) Det første barnet vårt var rundt ett eller to år da, og hun er den første som 

jeg har vært borti som liksom «hæ, ja men hvordan skal det gå med barnet, hvordan 

turte du det»? Hun så på det som helt… ja. Og hun bor jo ikke langt unna Oslo, og det 

sier noe om at de ikke er vant til å omgås [homofile og lesbiske]… så jeg ble helt satt 

ut. «Hva mener du?» spurte jeg henne, jeg skjønte jo nesten ikke hva hun spurte om.  

Sofie opplever her å få eget foreldreskap og hennes barns velferd satt under tvil. Dette er 

reaksjoner som ikke nødvendigvis ville falle seg naturlig for personer å gi uttrykk for ovenfor 

andre som har fått barn på mer tradisjonelle måter, slik som heterofile par. Dette viser også 

deler av aspektene ved hvordan Sofie, som ikke er biologisk mor til barnet, kan oppleve å få 

satt sitt legitime foreldreskap som medmor under tvil. Medmor tilsier at det ikke er noen far til 

stede, og ved å bryte denne pater – est kulturen, befinner lesbiske par seg i en grensesfære for 

hva som regnes som naturlig. Mater – est regelen er også et prinsipp som kan problematiseres 

for lesbiske par. Er det slik at kvinnen som føder barnet faller inn under som mater – est, 
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stiller dette medmoren i en spesiell posisjon. Hun er juridisk og legitim mor og omtales i 

juridiske dokumenter som mor, men er allikevel kun mor under betingelse av at det er en 

annen fødende kvinne til stede. Medmor-begrepet er derfor ikke dekkende i forhold til 

ansvaret denne kvinnen faktisk har, ettersom begrepet ikke viser fullstendig medmorens rolle 

i familien, ettersom den ikke fullstendig anerkjenner hennes innsatts som jevnbyrdig mor på 

samme måte som den fødende kvinnen. Anerkjennelse av medmoren vises gjennom en 

deltagende praksis i barnets liv og hennes funksjon som mor i familien, og medmor innebærer 

mer enn kun å være en bi-mor. Hun er en fullstendig likeverdig mor på likt grunnlag som den 

fødende kvinnen.  

Ulla og Marlen setter faktisk ord på denne problematikken indirekte. Ulla forteller at hun har 

stor forståelse for om barnet deres ønsker å finne ut av sitt resterende biologiske opphav når 

det kommer til donor, men at ettersom hun er den andre biologiske forelderen, så føler hun 

ikke noe spesielt rundt dette. Dette kan tyde på at det råder en sikkerhet i det å vite at en er 

barnets biologiske forelder. Marlen derimot føler at dette ville vært langt mer sårt for henne 

som ikke er biologisk mor til barnet, noe som kan tyde på at Marlen vet at ikke alle 

nødvendigvis ser henne som mor til barnet slik som de ser Ulla som mor. Dette viser et 

underliggende mater – est prinsipp, og hvordan det kommer frem i praksis i kvinnenes 

tankeprosesser.   

Ulla: (…) nei, jeg kjenner ikke noe [rundt det at barnet skulle ønske å treffe biologisk 

far], men jeg er jo den andre biologiske forelderen, så jeg vet ikke. For meg ville det 

vært veldig forståelig hvertfall!  

P: Men du [til Marlen] føler det ville vært mer sårt sa du tidligere?   

Marlen: Nei, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men jeg… altså jeg har jo fulgt 

hele [prosessen]… men det er vel i bunn og grunn, egentlig så er det vel sjalusi.  

Ulla: Fra din side liksom?  

Marlen: Ja…  

Ulla: [nølende] ja… ja.  

Marlen: Ja. Det er jo tull men [latter]. Jeg snakker jo bare, jeg skjønner jo hva som er 

rett og galt.  
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P: Hadde du følt at det hadde vært en annen person som hadde kommet inn i din 

familie?  

Marlen: Ja, det hadde kanskje vært noe sånt. Jeg vet ikke. Jeg tror det… det kan vel 

sammenlignes med sjalusi faktisk altså.  

Dette med tilhørighet til barnet og de sterke kreftene av følelser som ligger rundt dette, skaper 

en liten meningsutveksling paret imellom. Det at Marlen føler en mer aversjon mot donoren 

kan ses som en del av de sterke posisjonene til mater – est prinsippet. Frykten for et sterkere 

bånd til barnet som følge av biologi er tilstedeværende. På tross av å føle på en sjalusi som 

Marlen selv beskriver det som, befinner hun seg allikevel i en trygg posisjon gjennom sitt 

medmorskap, som gir fulle juridiske rettigheter til barnet. Disse rettighetene er konstante, 

hvordan en blir sett på og anerkjent som forelder er derimot ikke nødvendigvis konstant.  At 

en medmor eller en far som har stebarnsadoptert er like emosjonelt tilknyttet barnet som 

biologiske foreldre vil være, møter ikke nødvendigvis forståelse hos alle. Anerkjennelsen av 

foreldreskap er derfor mye mer enn bare rettigheter rundt barnet, det går på hvordan staten og 

det sivile samfunnet ser på en som en fullverdig deltagende forelder. Når jeg og Marlen 

snakker litt mer rundt dette med medmorskap, forteller hun at hun flere ganger har hatt 

ubehagelige opplevelser med en bekjent av henne og Ulla.  

Marlen [han sa] «du får bare passe på hvis det blir slutt mellom dere, du må ikke 

betale barnebidrag eller noe for du er ikke [mor]. Du må ikke finne deg i å betale 

barnebidrag (…)». Jeg ble såret, jeg ble… det betyr jo at han absolutt ikke anser meg 

som mor (…) egentlig så burde man jo ikke bli såret av det han sier.  

P: Er det vanskelig å la være å bli såret?  

Marlen: Det er provoserende hvertfall. Særlig det med barnebidrag. Altså, hvis jeg og 

Ulla går fra hverandre, da kan jeg bare «endelig!», da er jeg kvitt alt liksom.  

P: Akkurat som han tror det ikke betyr noe for deg?  

Marlen: Ja, akkurat. For meg så betyr det jo alt! Så da er det litt sårt. Uansett hvem det 

kommer fra så er det sårt.   

Anerkjennelsen som en mor gjennom å være medmor eller gjennom å stebarnsadoptere 

kommer ikke automatisk, og de ses ikke som foreldre av alle rundt seg i omgivelsene. Og det 
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og ikke å få anerkjennelse som forelder på lik linje med den biologiske forelderen fører til at 

deltagelsen som forelder i samfunnet kan føles svakere. Mine informanter som er såkalte 

medmødre, opplever tidvis derfor å bli behandlet som nærmest annenrangsmødre etter den 

fødende biologiske moren. Dette kan virke som en noe ekstrem karakteristikk, men dette er 

ekte faktiske reaksjoner de mottar fra andre som de opplever sårende, og som de allikevel må 

stå oppe i og forsøke å håndtere.   

Det kan se ut som at en konsekvens for å utvise åpenhet og forsøke å leve som andre 

familier for mine informanter, er muligheten for å bli utsatt for en symbolsk sanksjon. 

Opplevelsen av denne sanksjonen er prisen de må betale for måten de har valgt å produsere 

barn på og for hvordan de har valgt å konstruere sin familie. Denne sanksjoneringen er massiv 

for de som opplever den. Samtidig har det å være som alle andre og fremvise åpenhet en 

ytterligere dimensjon, en må forstå at lidelsen den medfører også kanskje bidrar til å gjøre 

relasjonene innad i familien tykkere. Ubehagelighetene knyttet til opplevelsene av denne 

sanksjoneringen kan føre til at individene det gjelder får en dypere forståelse for hvorfor en 

har valgt det familielivet en har valgt, og hvorfor en har valgt å leve som en gjør. På denne 

måten fungerer kanskje ikke sanksjoneringen fullstendig meningsløs for dem det gjelder i 

ettertid (Goodfellow 2015:164-165). Gaute gjorde meg først oppmerksom på dette, ved at han 

begynte å snakke om filmen «Ikke uten min datter
5
».  

Gaute: [ambassaden] gav meg nødpass, på en torsdag, også dro vi fredags morgen med 

en gang, det var litt sånn… har du sett [filmen] «Ikke uten min datter»?  

P: Nei, men jeg vet hva den handler om.  

Gaute: Det var den følelsen, sånn var det på flyplassen og flyet var en time forsinket 

og jeg bare «gud»… så det. Men flyet lettet, og det er den deiligste følelsen ever.  

Følelsen av lettelse når han endelig fikk reise hjem til Norge med barn gjorde kanskje at 

Gaute fikk en større forståelse for hva han faktisk hadde oppnådd, på tross av de negative 

opplevelsene med ambassaden.  

  

                                                 
5
 En kvinne blir lurt med til Iran av sin ektemann, hvor hun blir fratatt og nektet kontakt med sin datter før hun 

klarer å rømme med datteren tilbake til USA.  



83 

 

6.3 Deltagelse uvitenhet  

Som nevnt under rettighetskapittelet det ikke nødvendig slik for parene at offentlige 

institusjoner slik som helsevesen var oppdatert på familiekonstellasjoner som skiller seg fra 

mer tradisjonelle konstellasjoner. Sofie opplevde i møtet med en helsesøster å føle at hennes 

rolle som mamma ble nedvurdert, og at helsesøsteren utviste uvitenhet rundt dette med at to 

likekjønnede par faktisk kunne ha barn sammen og bo sammen som en vanlig familie.  

Lena: (…) Og hun mehe av en helsesøster som tråkket i baret noen ganger. Nei, uff, du 

vet de kommer jo på sånn hjemmebesøk etter to uker.  

På dette tidspunktet bodde Sofie og Lena sammen med Lenas foreldre, ettersom de ventet på å 

få overta huset etter Lenas foreldre.   

Lena: (…) jeg må jo si det at jeg hadde sagt til henne helsesøsteren at vi bodde 

sammen i dette huset med mine foreldre.  

Sofie: Hun visste at vi var to damer også.  

Lena: Ja, det visste hun også.  

Sofie: Det er ikke… [latter] dette handler ikke om to damer egentlig, men det var det 

at hun hilste på Lena først, for da hadde vi rom nede liksom, også kom jeg ut av 

rommet også sa hun «hei, nei men her har vi mormor». Og jeg bare… 

Lena: Hun trodde jo at det var min mor som kom, og det likte jo ikke du!  

Sofie: Nei, altså det faktisk… det sitter i enda. Jeg kan tåle veldig mye, jeg er jo 

voksen så jeg skjønner jo det at noen kan tenke at jeg kan være mormor til barnet 

vårt
6
, men at hun i en sånn situasjon da hvor man er litt sårbar og litt i ammetåken og 

fjern, også er hun ikke bedre forberedt enn at hun plumper ut med sånne ting!  

Det er naturlig at Sofie vil føle at hennes rolle som mor her blir satt til side av helsesøsteren, 

og videre manifestere seg som en følelse av å bli utelatt og ikke få anerkjent sin rolle som mor 

ovenfor barnet. En slik følelse hindrer Sofie i å oppnå full integrering og deltagelse i rollen 

som nybakt mor rundt helsesøsters besøk. I likhet med at Sofie ikke helt blir tildelt en 

                                                 
6
 Det var ingenting ved Sofies fremtoning når jeg traff henne som skulle tilsi at hun kunne vært barnets mormor.  
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deltagende rolle som forelder av helsesøsteren som nybakt mor, føler Gaute og Andreas at de 

også ofte ikke blir helt møtt med forståelse når det gjelder deres deltagelse i familiesfæren, 

men at dette mer skyldes måten de fikk barn på.  Gaute og Andreas forteller at de føler dette 

skyldes lite forståelse i Norge for hva en surrogati prosess faktisk innebærer. Når jeg spør 

nærmere om dette forklarer Gaute at venner og bekjente gjerne ikke har hatt direkte aversjon 

eller noe i mot prosessen og konseptet bak eggdonasjon. Det er derimot dette med bruk av 

surrogatmor som virker forstyrrende på omgivelsene, og de mener dette hovedsakelig skyldes 

uvitenhet om hvordan prosessen faktisk fungerer, og lite kunnskap om surrogatmødre.  

Gaute: (…) så det er jo litt sånn, som jeg har sagt til noen av våre venner og bekjente 

som har vært litt sånn skeptiske fra begynnelsen av, som er sosialister da, vi er ikke 

sosialister [latter]. Men vi er litt, eh det har vi merket litt forskjell på, de som vi vet er 

venstreorientert, litt feministiske contra andre som er litt mer borgerlige da. Der 

merker vi litt forskjell. Og den forskjellen er mer på det med surrogatmoren, at det er 

synd på henne og at hun velger å selge kroppen sin. De ser på det kanskje på en måte 

som prostitusjon da. Og det synes jeg er veldig feil, for sånn som på klinikken i landet 

vi var i, så har det vært… der var det veldig sånn at de vil ikke ha kjempefattige til å 

bære frem barn for dem, for en kjempefattig person kan lett bli syk og ha 

komplikasjoner, så de må ha en viss standard på de som bærer frem, og de blir jo 

evaluert psykologisk og, så det er liksom litt [kontroll].  

Jeg skal ikke her gå inn på det politiske eller moralske rundt surrogatispørsmål. Gjennom 

aksept og forståelse for hvordan en velger å konstruere sin familie, vil likekjønnede par ha 

tilgang på anerkjennelse for sitt foreldreskap. Ettersom Gaute og Andreas’ valg av metode for 

å få barn ikke aksepteres av flere av deres relevante andre, er en potensiell anerkjennelse av 

måten de fikk barn på mangelfull, mens dette betyr ikke en mangelfull anerkjennelse av 

mennene som foreldre. Denne mangelen på anerkjennelse i forhold til prosessen derimot kan 

allikevel føre til en potensiell følelse av manglende deltagelse i foreldresfæren.  

Vennene og ilegger likeså surrogatmødrene her en rolle hvor det går automatikk i at 

dette er gjort under nød, uten at vennene til Gaute og Andreas reelt faktisk kan vite noe om 

dette.  For Gaute og Andreas er dette et stigma de blir påført, de blir ilagt egenskaper hvor de 

utnytter sårbare kvinner, og opplever dermed kritikk for grunnleggende valg de har fattet 

rundt det å få barn. Det er ganske kraftige reaksjoner de får rettet mot seg, som rokker i en 

kjerne av motsats til hva en anser foreldreskap for og tradisjonelt innebære – noe som er 
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bygget på omsorg og kjærlighet (Ellingsæter, Jensen og Lie 2013:177). Fremfor mennenes 

evne til å vise omsorg og kjærlighet, er det surrogatiprosessen som blir trukket frem som et 

forstyrrende element i parets foreldreskap. Reaksjonene de får, vitner om en form for 

uvitenhet rundt hvorfor mennene velger surrogati, at de faktisk har få andre valg i mangel på 

bistand. Det vitner også om en uvitenhet om hvordan en slik surrogatiprosess faktisk foregår. 

Jeg spurte alle mine kvinnelige informanter om hvordan de så på homofile menns situasjon 

når det kom til muligheter for bistand til å få barn i Norge, og hvordan de i så fall anså 

anerkjennelsen av slike foreldreskap. Særlig Sofie kom med innspill her.  

Sofie: Den loven er ikke helt god for mannfolk [ekteskapsloven 2009]. Men det sitter 

nok enda hardere i, det der med moderskap liksom, at det… hvis du hører politikere og 

sånn snakker så er det vanskelig for dem å gi slipp på det at mor skal føde barnet, om 

det så er med hjelp av en annen sæd så er ikke det så farlig, men det skal liksom være 

moren som føder. Det sitter så veldig i. Men hvis du tenker … 20 år tilbake i tid da så 

var det jo ingen som trodde at det skulle være sånn fra 2009 heller, så det kan jo være 

at om 10 år så er det modent nok for å gjøre noe med den loven på nytt. 

Det summeres opp en essensiell problematikk her. Noe av grunnen til at menn ikke opplever å 

få delta i foreldresfæren på lik linje med andre familiekonstellasjoner kan skyldes metoden de 

har valgt å få barn på.  Det virker da ikke som omgivelsene og omverdenen er klar for en 

surrogatidebatt ennå. Surrogatidebatten berører et sensitivt tema vedrørende den tradisjonelle 

sammenkoblingen mellom barnet og moren, og surrogati presser denne koblingen til nye og 

andre dimensjoner. Å røre denne koblingen betyr å bryte med noe av det mest anerkjente 

båndet i samfunnet, nemlig det mellom mor og barn. Slik Sofie nevner, kan det være dette 

politikere gremmer seg for å gjøre, og det kan også være bruddet av dette båndet Gaute og 

Andreas’ venner har reagert på.  

Også nærmeste familie kan være uvitende i forhold til likekjønnedes familiekonstellasjoner. 

Når Karoline og Jenny ventet sitt andre barn, og Jenny gikk svanger, kom Karolines far med 

en uttalelse om arv. Som nevnt under rettighetskapittelet var det Karoline som bar frem parets 

første barn og dermed var barnets biologisk mor. Karolines far mente derfor at ettersom han 

ikke hadde biologiske bånd til barnet Jenny bar i magen, mente han det var kun Karolines 

barn som skulle ha arverett etter ham.  
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Karoline: (…) hadde vi noen runder med pappa i starten i forhold til at det var nok litt 

vanskelig for den gerenasjonen der at alle ungene, at det ikke bare er den ene som er 

barnebarnet. Biologisk sett. Vi hadde en liten fight i forhold til at han må telle hvor 

mange barnebarn han hadde. Når han hadde gjort det, kunne han komme tilbake. Jeg 

blåste litt ut om hvor skapet skulle stå, og etter det har det ikke vært noe fush i det hele 

tatt.  

Jenny: Han tenkte på eldstemann og sånn han vet du, arv og greier. Han tenkte nok 

mye på det.  

Karoline: Han forstod ikke helt at alle har like juridiske rettigheter her og at man må 

legge bort det der biologi greiene. Det var kun en nanosekund han var innom den 

tanken.  

Faren til Karoline viser her en uvitenhet om hvordan likekjønnede foreldre ser sin familie, og 

hvordan hans datter og svigerdatter har et likeverdig foreldreskap til barna, og ikke bare det 

barnet de selv er i biologisk slekt med. Faren til Karoline hadde ifølge henne en formening 

om hva han anså som juridisk riktig i henhold til arv, og til betydningen av biologiske 

relasjoner. Dette var ikke nødvendigvis basert på negative holdninger, men uvitenhet. Etter en 

leksjon fra Karoline endrer faren mening, og går fra en reaksjon preget av uvitenhet til en 

reaksjon preget av aksept. Han innser at barna er felles, uavhengig hvem av kvinnene som er 

biologisk mor, og anerkjenner dermed også Jennys biologiske barn som barnebarn.  

6.4 Hva slags strategier har de for å håndtere disse 

reaksjonene?  

6.4.1 Åpenhetsstrategier 

Åpenhetsstrategier er noe parene beskriver rundt dette med åpenhet. Med «å være åpen» og 

«utvise åpenhet» menes det at parene ikke legger skjul på sin seksualitet eller sine 

familiekonstellasjoner ovenfor omgivelsene. De fremviser sin familie gjennom og aktivt svare 

på spørsmål, fortelle fortellinger, og gjennom ulike handlinger som viser aktivt hvem de er 

som familie. Det handler overordnet om å vise at de er som alle andre familier bortsett fra at 

de er to av samme kjønn (Finch 2007). Denne utstrakte åpenhetsstrategien hos parene, kan 

være med på å motvirke at folk med negative holdninger til likekjønnede ytrer seg negativt, 
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ettersom parene kan stoppe dem på forhånd med å være ærlige og åpne om sin 

familiekonstellasjon. Sarah: «(…) den beste motgiften på at noen går og spekulerer og 

snakker og sånt er jo å kunne ha svaret med en gang».  

Alle parene jeg har snakket med, har i en eller annen form forklart at de benytter seg 

av en slik åpenhet som en strategi for å håndtere møter med omgivelser og ulike kontaktsoner. 

Å fremvise åpenhet er kanskje deres fremste strategi, ettersom ved å være åpne, naturaliseres 

deres situasjon og familiekonstellasjon gjennom at andre personer eksponeres. Dette fører til 

at det øvrige samfunnet internaliserer tanken om likekjønnede familier desto oftere de 

eksponeres for dette. Ved og ikke skille seg nevneverdig ut eller gjøre sin familie på noe 

særlig annerledes sett, annet enn at de er to foreldre med samme kjønn, så unngår de å bli 

stemplet som noen som befinner seg i en grensesfære i henhold til hvordan familie normalt 

gjøres. Parene velger å komme i forkjøpet med å fortelle om sin situasjon før andre personer 

rekker å starte rykter eller komme med negative kommentarer. Karoline forteller om en 

periode når hun var leder for en større avdeling i en bedrift, hvor hun valgte å være helt åpen 

om sin seksuelle legning, og være åpen når hun senere ble gravid. Når jeg spør Karoline om 

hvordan hun opplevde dette, så får jeg følgende til svar: 

Karoline: (…) det er bare å gå foran sladderen og være åpen og fortelle, og de får lov 

til å stille alle de spørsmålene de lurer på. Og da får du egentlig dempet det meste, da 

har de ikke annet enn hva slags leder jeg er å baksnakke om. Da har jeg liksom gjort 

all baksnakkingen selv, så da. 

Karolines bruk av en åpenhetsstrategi i forhold til sin familiekonstellasjon gjorde at hun selv 

kunne kontrollere situasjonen om hva folk sa om henne. Det sier derimot noe om kreftene 

som ligger i disse åpenhetsstrategiene, når Karoline nærmest føler at hun må blottlegge sitt 

private liv og sin egen situasjon for å hindre at andre snakker om henne. Dette viser godt en 

dobbeltbunn i fortellingen, Karoline visste nok selv at hun som lesbisk og gravid kanskje for 

enkelte tøyde grenser for hva som anses som vanlig innenfor familieliv, men velger og selv 

kontrollere og konfrontere dette ved å være helt åpen om situasjonen. Ved å være konsekvent 

åpen om sin familiesituasjon, sørger parene for at personer rundt dem har tilgang på 

informasjon, og at de dermed kan unngå rykter og spekulasjoner. De kommuniserer bevisst 

sin familiesituasjon, slik at personer får vite hvordan og hvorfor de har valgt å konstruere sin 

familie på måten de har valgt. Ved å fremvise sin familie unngår ikke disse parene bare 

spekulasjoner og potensielle rykter, men det fungerer også likefult som en 
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nøytraliseringsstrategi; ved å fortelle om sin familie oppnår de anerkjennelse og respekt fra 

andre gjennom at andre oppnår kunnskap om ens familie (Finch 2007).  

Sarah: Nei, jeg skjønner jo at folk lurer også, vi har jo noen på jobben for eksempel, 

som er fra veldig små steder og
7
[pause] så jeg vil heller møte dem med å være veldig 

åpen da og svare på alt de lurer på, så unngår vi kanskje at folk går og spekulerer i ting 

og sånt.  

6.4.2 Nøytraliseringsstrategier 

Nøytraliseringsstrategier er strategier som kan benyttes for å nøytralisere tilbakemeldinger og 

sanksjoner fra omverdenen. Gjennom nøytraliseringsstrategier kan parene stenge potensielle 

ubehageligheter ute, og ikke la seg affektere av dem. På denne måten nøytraliserer de 

tilbakemeldinger og reaksjoner på sine foreldreskap. Bruken av nøytraliseringsstrategier kan 

foregå på en rekke ulike måter, mine informanter har hovedsakelig benyttet seg av strategier 

som går ut på å snu situasjonen, hvor de skyver ansvaret over på den personen eller den 

institusjonen som kommer med negative tilbakemeldinger. Dette med bruk av 

nøytraliseringsstrategier er spesielt, ettersom det gir uttrykk for at parene føler de må forsvare 

noe. De må forsvare sitt valg av familie og sitt valg av levesett. Dette er aspekter som i 

henhold til Roseneils definisjon av fullt intimt medborgerskap (Roseneil 2010) ikke skal ha 

behov for forsvar ovenfor stat eller sivilsamfunn hvis de er innehavere av et fullt intimt 

medborgerskap. Allikevel føler parene at de må forsvare og delvis forklare sine valg. Dette 

sier potensielt noe om et svakt integrert intimt medborgerskap hos mine informanter.   

Det Sarah forteller om som ifølge henne selv opplevdes spesielt var når hun og Kikki 

var på forberedende fødekurs, hvor de fikk et inntrykk av at kvinnen som holdt kurset ikke 

var vant med å ha lesbiske par som deltagere på kurset. Den kvinnelige kursholderen sa 

gjentatte ganger mannen fremfor å si partner, noe hun selv rettet seg selv på gjentatte ganger. 

For Sarah og Kikki var det tydelig at hun forsøkte å tilpasse terminologien til deres 

tilstedeværelse, men at hun enkelt glemte seg ved flere anledninger:  

  

                                                 
7
 Små bygder eller mindre byer utenfor Oslo og Akershus.  
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Sarah: Det var litt kleint
8
 når vi var på sånn fødekurs, sånn forberedende kurs for å 

føde og da var jo vi det eneste lesbiske paret der, det var jo bare hetero par da, og da 

skjønte vi at hun dama stakkars prøvde å inkludere oss ved og ikke si mannen men 

partner hele tiden [latter], men det var jo bare litt morsomt da.  

I dette tilfellet valgte Sarah og Kikki og gjøre en situasjon som potensielt kunne vært 

ubehagelig om til noe humoristisk. Å vri om situasjonen til noe humoristisk kan være en måte 

å ta kontroll over situasjonen på, og humoren kan på denne måten være en 

nøytraliseringsstrategi i seg selv (Chafe 1987). Det at Sarah også ler mens hun forteller meg 

om denne hendelsen kan også ytterligere være en måte å vise frem til meg som mottaker at de 

ikke tok seg selv, sin situasjon og denne hendelsen så høytidelig (Finch 2007). Ved hjelp av 

nøytraliseringsstrategier avvæpnet de situasjonen også ovenfor meg.  

I kapittel 5 fortalte jeg om hvordan Sofie opplevde å møte en gammel bekjent, og hvordan 

hun opplevde intoleranse fra denne bekjente for hvordan hun og Lena hadde valgt å gjøre 

familie på. Når jeg spør Sofie litt rundt denne opplevelsen forteller hun følgende.  

P: Hvordan opplevde du det med henne?  

Sofie: Eh, jeg… [pause hvor hun tenker lenge] jeg syntes det var litt sånn, eh… hva 

skal jeg si om det da? Jeg synes det var egentlig, jeg følte det var litt pinlig for henne 

da, jeg tenkte «Gud er du så lite opplyst, hvor har du vært de siste tiårene?». Så jeg tok 

det ikke noe på meg, jeg ble ikke lei meg eller noe sånt.  

Her nøytraliserer Sofie en situasjon som i utgangspunktet kunne vært veldig sårende og 

ydmykende om til en situasjon hvor hun heller fremstiller det som at det er den andre kvinnen 

dette faktisk er pinlig for. Dette kan tolkes som en nøytraliseringsstrategi, hvor Sofie bevisst 

forsøker ikke å bli såret ved at hun skyver situasjonen over på den andre kvinnen, og velger 

en strategi hvor hun heller syntes synd på henne. Måten Sofie formidler denne historien, ved 

lange tenkepauser og at hun ikke helt vet hva hun skal si, kan nok også tolkes som et forsøk 

på å nøytralisere ved å overbevise meg om at hun ikke ble såret, eller skjule for meg hvis 

tilfellet var at hun faktisk ble såret. På denne måten tok Sofie kontroll også i situasjonen med 

meg når hun formidlet denne fortellingen, hun sørget for at jeg tolket hennes følelser og 

                                                 
8
 Kleint innebærer følelsen av at noe anses som spesielt eller unaturlig.  



90 

 

reaksjoner på en slik måte hun ønsket. Sofie gjør noe av det samme når jeg spør henne om 

fastlegen de måtte bytte vekk fra.  

P: Hvordan føltes det for deg?  

Sofie: Nei, det gikk ikke noe inn på meg på den måten, men jeg syntes egentlig litt 

synd på han at han var så ubehjelpelig, han følte seg ikke helt på høyden.  

 Her bytter også Sofie om på historien midt i setningen, og måten hun velger å fortelle om 

situasjonen på endrer seg. Hun ler underveis i fortellingen om denne legen, og latteren kan 

fungere som en nøytraliseringsstrategi; hun avvæpner legens potensielt sårende ord og 

væremåte ved å fremstille det litt humoristisk når hun skal gjenfortelle denne historien til 

andre. Ved å skyve skylden over på motparten frasier hun seg ansvaret i situasjonen, noe som 

gjør det enklere å distansere seg fra denne situasjonen, og omverdenen blir enklere å håndtere 

(Chafe 1987). For Sofies del skyves problemet over på motparten som stiller spørsmål ved 

deres valg av familie, og det er disse personene som blir sett på som et problem.  

6.4.3 Oppsummering av disse strategiene 

Det var kun et av parene som kunne fortelle om direkte ubehagelige og rent diskriminerende 

opplevelser, og det var Gaute og Andreas. De fire kvinnelige parene fortalte ingen historier 

om ubehagelige opplevelser som bestod av ren hets eller diskriminering. De hadde også svært 

få hendelser rundt negative kommentarer og fortelle om. Felles for tre av parene er at de 

derimot forteller at det kan være at de kanskje er naive og ikke legger merke til slikt når det 

foregår. Karoline nevner dette når hun forteller om generelle tilbakemeldinger rundt 

foreldreskapet som hun og Jenny har mottatt ute i samfunnet i møtet med andre mennesker:  

Karoline: Det har gått ganske fint. Ikke noe særlig negativt. Kanskje jeg er naiv eller 

kanskje jeg ikke har antenner [for slikt], men min personlige opplevelse har vært 

utelukkende… kall det positiv, har ikke møtt noe i det hele tatt.  

Ideen om at en kanskje er naiv bekreftes av Sofie, når hun resonnerer rundt noe av det samme 

som Karoline:  
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Sofie: For det er ingen som liksom har… altså, det kan jo hende at vi også omgås folk 

som tenker sånn [negativt om oss], men de er så siviliserte at de bringer det ikke opp 

hvertfall, og de lar ikke oss få følelsen av at det er noe.  

Når de fremlegger det på en slik måte hvor de sier at det kan ha seg slik at de rett og slett ikke 

legger merke til det hvis noen er negative eller fremviser negative holdninger, kan dette 

følgelig være en nøytraliseringsstrategi. De velger og ikke ta det til seg, slik at de kan skåne 

seg mot ubehageligheten det kan gi. Parene velger å overse slike situasjoner og dermed skåne 

seg mot negative opplevelser. Den utstrakte åpenhetsstrategien jeg derimot finner hos parene, 

kan være med på å motvirke at folk med negative holdninger til likekjønnede ytrer seg 

negativt, ettersom parene kan stoppe dem på forhånd med å være ærlige og åpne om sin 

familiekonstellasjon. Alle parene jeg har snakket med, har i en eller annen form forklart at de 

benytter seg av en slik åpenhet som en strategi for å håndtere møte med ulike samfunnsnivåer. 

Å fremvise åpenhet er kanskje deres fremste nøytraliseringsstrategi. For parene jeg snakket 

med, var det viktig at denne formen for familiefremvisning blir tatt imot og anerkjent av 

andre. Når Sofie forteller om muligheten for at de kanskje har mennesker rundt seg som ikke 

har gode holdninger til måten de har valgt å skape familie på, så mener hun at de i så fall er 

for siviliserte til å si noe. Hvis dette er tilfellet så har deres åpenhetsstrategi fungert effektivt 

som en familiefremvisning, ettersom de med negative holdninger vet nok om familiene til og 

ikke si noe, eller ikke har behov for å si noe. Dette viser en dimensjon hvor omgivelsene har 

en viss forståelse for det at alle har et krav på en gjensidig anerkjennelse, og at likeverdige 

muligheter til å delta i samfunnet forutsetter likeverdig anerkjennelse som deltagere i 

samfunnet.  

Sarah: «(…) å være åpen om det hele veien da, og kanskje ikke vi har valgt å leve som 

alle andre [med mamma og pappa], men det er ikke noe galt med det». Ved å være 

konsekvent åpen om sin familiesituasjon, sørger de for at personer rundt dem har tilgang på 

informasjon, og at de dermed kan unngå slikt som rykter og spekulasjoner. De kommuniserer 

bevisst sin familiesituasjon, slik at personer får vite hvordan og hvorfor de har valgt å 

konstruere sin familie på denne måten, og dermed unngå videre spekulasjon fra disse. Ved å 

fremvise sin familie unngår ikke disse parene bare spekulasjoner og potensielle rykter, men 

det fungerer også likefult som en nøytraliseringsstrategi; ved å fortelle om sin familie oppnår 

de anerkjennelse og respekt fra andre gjennom at andre oppnår kunnskap om deres familie.   
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Ryan-Flood advarer allikevel forskere mot å trekke for raske konklusjoner rundt likekjønnede 

familiers likheter med heterofile familier og deres faktiske ønske om å leve sitt familieliv på 

samme måte. Ryan-Flood argumenterer for at det er mulig at de likhetene en finner mellom 

likekjønnede familier og heterofile familier skyldes at de kun tilpasser seg en heteronormativ 

livsstil (Ryan-Flood 2009:152-153). Faren for at funnet jeg har gjort om at parene ønsker å 

leve helt ordinære liv kan være et bias, er derfor klart til stede hvis en åpner opp for 

muligheten om at det faktisk er konformitet som ligger bak disse likhetene og ønskene om å 

leve vanlige liv. Åpenheten de fremviser vil i så fall være en del av konformitetsarbeidet. Jeg 

vil allikevel hevde at en fullstendig konformitet etter heteronormative verdier er et ganske 

ekstremt tiltak for likekjønnede par å ta kun for å oppnå anerkjennelse og følelsen av 

tilhørighet. Ytterligere forutsetter dette at de i utgangspunktet ses som noe radikalt annerledes 

enn heterofile, og at de er klar over dette selv. Konformitet for å oppnå sosial aksept og 

innpass i sosiale grupper er ikke et uvanlig fenomen, men at så mange likekjønnede par skulle 

frivillig gå på akkord med eventuelle egne ønsker og verdier, vil jeg ikke være helt overbevist 

om.  

Når parene benytter seg av slike åpenhetsstrategier fremviser parene at de lever som 

alle andre familier, men at de er åpne om at de bare har en litt annen familiekonstellasjon. Ved 

å utvise disse åpenhetsstrategiene øker parene mulighetene for aksept og forståelse for 

hvordan og hvorfor de har valgt å gjøre sin familie på de måtene de har valgt å gjøre den. 

Muligheten for økt aksept og forståelse er derfor effektene av disse åpenhetsstrategiene fordi 

de viser ovenfor sine omgivelser at de ikke legger skjul på sin identitet (Finch 2007). 

Nøytraliseringsstrategiene er effektive derimot hvis det er slik at åpenhetsstrategiene svikter, 

og de opplever negative holdninger og reaksjoner, ettersom de gjennom 

nøytraliseringsstrategier kan skyve feilen over på den som kommer med negative ytringer. 

Ved å skyve feilen over på den som ytrer noe negativt, kan de beskytte seg selv mot å bli såret 

og samtidig, gjennom slik som latter og humor, skjule hvis de eventuelt har blitt såret eller 

noe er ubehagelig å snakke om. Når parene må benytte seg av ulike strategier for å fremvise 

seg som en hvilken som helst annen familie, og til tider må bruke strategier for å takle 

negative og ubehagelige tilbakemeldinger og holdninger, sier dette noe om at de ikke 

nødvendigvis alltid opplever å være foreldre på lik linje med andre. At parene tyr til bruk av 

slike strategier er forståelig, det er sårende og irriterende kommentarer og spørsmål de må 

igjennom tidvis, og det er klart dette gjør noe med hvordan de møter samfunnet og at det er et 
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behov for å møte disse reaksjonene på en så skånsom måte for seg selv og sin familie som 

mulig.  
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7 Konklusjon 

Gjennom denne oppgaven har jeg sett på hvordan likekjønnede familier subjektivt opplever 

og forholder seg til sine reproduktive rettigheter og deltagelse i samfunnet som foreldre. Disse 

subjektive opplevelsene av likekjønnet foreldreskap har blitt sett opp i mot et 

medborgerskapsperspektiv, hvor det har blitt analysert opp i mot en rettighetsdimensjon og en 

deltagerdimensjon i norsk sammenheng. Med denne oppgaven har målet vært å belyse delvis 

manglende empirisk kunnskap om hvordan likekjønnede familier subjektivt opplever disse 

dimensjonene innenfor medborgerskap opp mot reproduksjon og foreldreskap. Oppgaven er 

konstruert omkring fem kvalitative intervjuer, hvor målet har vært å se på hvordan de 

opplever sine rettigheter i forhold til bistand for å bli foreldre, om de møter reaksjoner på 

foreldreskapet fra omgivelsene, og i så fall hva slags håndteringsstrategier de benytter for å 

håndtere ulike reaksjoner.  

Følgende vil jeg gi en oppsummering av funnene i denne oppgaven og hva de potensielt kan 

fortelle om anerkjennelsen av likekjønnede foreldre i dag, for deretter å komme med en 

anbefaling om videre forskning på feltet.  

7.1 Oppsummering av rettigheter i forbindelse med 

foreldreskap 

Først og fremst viser funnene at hvordan disse rettighetene i lovverket og den følgende 

deltagelsen de skal gi er ment å fungere, ikke nødvendigvis reflekterer hvordan de subjektivt 

oppleves og erfares av informantene. Av analysen fremgår det allikevel at det klart har blitt 

enklere for lesbiske kvinner fremfor homofile menn å få bistand til å få barn etter 

ekteskapsloven av 2009. Kvinnene anvender disse reproduktive rettighetene til å få barn, og 

tilpasser dem til sine subjektive ønsker slik som når de vil ha barn, hvem som skal føde, 

hvilken sæddonor de mener passer best og lignende problemstillinger. De bruker altså sine 

rettigheter til å planlegge, og ved å ha friheten og muligheten til å planlegge viser de 

selvbestemmelser når de tar disse rettighetene i bruk.  

Et av de mest fremtredende funnene gjennom rettighetsdimensjonen er hvordan 

byråkratiet henger etter i forbindelse med rutiner og dokumenter. Kvinnene opplever 

problemer med å ta i bruk sine reproduktive rettigheter i forbindelse med ulike institusjoner, 
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og hevder at byråkratiet henger etter når det kommer til offentlige dokumenter. Her kan en 

trekke på Roseneils definisjon av fullt intimt medborgerskap, hvor en ikke har fullt intimt 

medborgerskap med mindre en opplever støtte og anerkjennelse av sine valg fra stat og det 

sivile samfunn (Roseneil 2010). Ettersom statlige institusjoner ikke har klart å oppdatere 

relevante dokumenter etter standarder satt gjennom ekteskapsloven, vises et manglende vern 

rundt lesbiske pars rettigheter i forbindelse med reproduksjon. Eksempler blant mine 

informanter kan være de som er såkalte medmødre, som har signert, slik Sofie fortalte om, 

under sjargongen far på permisjonsdokumenter. Dette opplevdes ikke nødvendigvis som 

krenkende, men det hadde en funksjon slik at kvinnene, særlig medmødrene, følte at deres 

moderskap ikke ble tatt helt på alvor av myndighetene på tross av deres rettigheter i lovverket 

som juridiske mødre.  

Kvinnene har rettigheter som menn ikke har innenfor reproduksjon. Lesbiske kvinner 

når de ønsker barn kan ta i bruk disse rettighetene, mens menn ikke har slike rettigheter. 

Denne forskjellen i reproduktive rettigheter fører naturlig nok til forskjeller i hvordan hele 

prosessen oppleves og gjøres for kvinner og menn når de skal ha barn. Dette er ytterligere et 

hovedfunn, hvordan mennene må uten bistand manøvrere seg gjennom prosessen på 

egenhånd, noe som minsker rettssikkerheten både til mennene selv, men også rettssikkerheten 

til barna. Dette er allikevel noe mennene er klar over når de starter prosessen, og en risiko de 

er villig til å ta frem til de kommer tilbake til Norge med barn og de eventuelt får igjennom en 

stebarnsadopsjon. Mennene er derimot redde for hva som kan skje med barna hvis den 

biologiske far, som regnes som eneste juridiske far frem til en stebarnsadopsjon er innvilget, 

skulle falle bort. Dette er en ontologisk usikkerhet, som rokker ved mennenes manglende 

rettigheter vedrørende sikkerheten rundt deres familie og en mangel på rettsikkerhet for deres 

barn.  

Forskjellen mellom lesbiske par og homofile par kan dermed sies å være følelsen av 

trygghet og stabilitet, noe kvinnene i langt større grad innehar gjennom rettigheter til bistand 

til reproduksjon, og hvor medmødrene har fullverdige juridiske rettigheter til barna på lik linje 

med den fødende biologiske moren. Homofile menn må gå igjennom en følelse av utrygghet 

og ustabilitet på bakgrunn av manglende reproduktive rettigheter.  Det kan dermed se ut som 

at de straffes for å ha fått barn utenom norske reguleringer ved å bli utsatt for ganske kraftige 

sanksjoner, slik som Gaute og Andreas ble opplevde gjennom ambassaden (Goodfellow 

2015).   
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Ettersom lesbiske og homofile må få barn utenom de tradisjonelle metodene for og få 

barn, blir ofte økonomi blandet inn i dette. Kvinnene i min studie har alle valgt å benytte seg 

av privatklinikker. Mennene har ikke hatt noe annet valg enn å benytte seg av privatklinikker i 

utlandet. Dette koster penger, og et av funnene har vært at de føler et ubehag rundt dette med 

økonomisk kostnad. Ved å betale så mye for å gi seg selv retten til å få barn, blander de 

økonomi inn i et svært intimt spekter av livet sitt, nemlig familien og dannelsen av denne. 

Dette med at parene vet at de blir tilknyttet et slags «profitt» basert marked, hvor det betales 

høye summer for biologisk materiale, og hvor de vet at de har bidratt med dette som en av de 

få sjansene til å få barn, er også en faktor som bidrar til å skape ubehag rundt dette.  

Et annet hovedfunn under rettighetsdimensjonen er at kvinnene også trekker frem 

hvordan de følte de ble behandlet profesjonelt og på lik linje med andre par i møter med 

private klinikker, og at dette skapte en overveiende trygghet og følelse av integrering. I likhet 

med Ravn og Lie (2013) som identifiserer at det gjerne er den ene partneren i et forhold som 

ønsker barn mer enn den andre respektive partneren, var dette noe som også ble funnet hos 

mine informanter. Det var gjerne en som var pådriver, mens det var en som trengte lengre 

bestemmelsestid.   

Til sist er et hovedfunn temaet rundt barnas rettssikkerhet. Alle informantene mine 

mener at det er viktig å ha rettssikkerhet i henhold til barnas rettigheter, ettersom disse barna 

blir født uansett, og når de først er her, så er det viktig å gi de rettigheter til to foreldre og 

tilgang til generelle rettigheter som borgere ut i fra et medborgerskapsperspektiv. Per dags 

dato er ikke dette rettigheter surrogatibarn innehar før staten har innvilget en 

stebarnsadopsjon, noe som gjør surrogatibarn mer utsatt skulle den biologiske forelderen i 

Norge falle bort. Barna risikerer da å bli kasteballer i et tungvint byråkratisk system, samtidig 

som de risikerer å bli skilt fra den andre voksenpersonen som har opptrådd som far på lik linje 

med den biologiske faren. Ved å sørge for å gi barna to juridiske foreldre i Norge gjennom 

stebarnsadopsjon, vil staten sikre barnas rettsikkerhet, skulle noe inntreffe.    

7.2 Oppsummering av funn deltagelse 

Deltagelse er en viktig dimensjon ved medborgerskap, og deltagelse i samfunnet er noe 

homofile og lesbiske par gradvis tilegner seg mer og mer av. Et av hovedfunnene innenfor 

likekjønnede familier og deltagelse i samfunnet, er at de ønsker å leve så vanlig og normalt 
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som mulig, og ikke nødvendigvis skille seg i noen stor grad ut fra andre familier bortsett fra at 

de har samme kjønn. Parene jeg snakket med så seg ikke som noe særlig annerledes enn deres 

heterofile venner, og dette var gjennomgående i deres fortellinger. Viktigheten av å få leve 

som alle andre er derfor sentralt for parenes opplevelse av deltagelse i samfunnet. Gjennom å 

leve som alle andre, opplever parene en rekke ulike reaksjoner. Jeg har hovedsakelig delt de 

inn i aksept, intoleranse og til slutt uvitenhet, avhengig av hvordan reaksjonene har utartet seg 

og hva de selv ser noen av disse utsagnene som.  

Parene opplever aksept gjennom deres mulighet for å leve med deres familie slik de 

selv ønsker, og å leve på en så vanlig måte som mulig, og ha mulighet til å delta på lik linje 

med andre familier i relevante kontaktsoner i samfunnet. Gjennom intoleranse møter parene 

direkte holdninger og ytringer som oppleves sjenerende og negative for parene, hvor 

personene som ytrer slike holdninger viser liten grad av toleranse og anerkjennelse for deres 

valg av familieform. Parene forklarer at de forsøker å unngå å ta slike ytringer og holdninger 

personlig til seg, men at det allikevel tidvis er vanskelig å unngå å bli irritert eller såret. Å 

møte slike holdninger som viser intoleranse overfor deres familie, kan minske følelsen av 

deltagelse i familiesfæren og i det øvrige samfunnet. Verst er dette for medmødrene, som kan 

oppleve å bli sett på som en «annenrangs-mor» i forhold til den biologiske fødende mor.  

Uvitenhet er noe parene opplever når personer og systemer de møter ikke vet bedre 

eller ikke er bedre satt inn i gjeldende rutiner. Dette går på når personer kan si ting som kan 

være støtende eller sårende, men som ikke nødvendigvis er ment slik fra avsenderen, og at 

dette gjerne skyldes uvitenhet. Eksempelvis var Karolines far først ganske uvitende til hva det 

ville si for Karoline og Jenny å få ytterligere et barn ved at Jenny nå skulle føde og være 

biologisk mor, han forstod rett og slett ikke at Karoline anså dette barnet som like mye hennes 

eget. Når han derimot forstod dette og fikk mer innsikt i situasjonen, gikk fra en tilstand 

preget av uvitenhet til en tilstand preget av aksept.  

Alle disse reaksjonene er noe parene må forholde seg til når de deltar i samfunnet, 

hvor noen bygger opp om deres deltagelse i samfunnet som likekjønnede foreldre, mens andre 

undergraver deres deltagelse. For å takle disse reaksjonene har jeg også identifisert noen 

strategier parene benytter. Disse strategiene består hovedsakelig av å utvise åpenhet rundt sin 

familiekonstellasjon, nøytralisere tilbakemeldinger de synes er ubehagelige ved å vri det om 

til å bli humoristisk eller legge ansvaret over på den personen som ytrer seg, og til slutt en 
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påtatt naivitet hvor parene forteller at de nødvendigvis ikke forstår hvis noen ytrer noe 

negativt eller ubehagelig.  

Disse to analysekapitlene viser altså at likekjønnede foreldre har forskjellige 

rettigheter til reproduktiv bistand avhengig av om det er lesbiske kvinner eller homofile menn. 

Kapitlene har også vist at likekjønnede foreldre kan oppleve ulik grad av deltagelse i 

samfunnet og ulike reaksjoner på sitt foreldreskap ettersom de ikke lever innenfor en 

heteronormativ kultur, og at de har strategier for å håndtere slike reaksjoner. Å møte 

samfunnet som likekjønnede foreldre er dermed ikke alltid enkelt, og det er ikke alltid 

følelsen av anerkjennelse er til stedet.  

Å møte omgivelsene som likekjønnede foreldre fører dermed altså med seg en 

blanding av ulike reaksjoner, og de benytter seg av ulike strategier for å unngå å bli stemplet 

som annerledes eller for å unngå å ta til seg negative reaksjoner. Når de tar i bruk 

nøytraliseringsstrategier eller åpenhetsstrategier kan de forhindre og avvæpne negative 

reaksjoner for å unngå å ta de til seg. Ved og bevisst å benytte åpenhetsstrategier fremviser 

parene at de er som alle andre, og at de ikke legger skjul på sin identitet som likekjønnede 

foreldre, noe som hjelper de i møtet med omgivelsene og som tilsynelatende øker forståelsen 

og aksepten for hvordan de gjør sin familie (Finch 2007).  Hva som gjør slike 

åpenhetsstrategier effektive er at de bidrar til å overbevise omgivelsene om at de ikke legger 

skjul på sin identitet, noe som kan bidra til å øke anerkjennelsen av parene som foreldre. 

Nøytraliseringsstrategier er effektive der hvor åpenhetsstrategiene svikter, når de opplever å 

få negative kommentarer tross av sin åpenhet. Nøytraliseringsstrategiene hjelper parene med å 

skyve ansvaret for negative kommentarer over på de som ytrer dem, og kan også bidra til å 

gjøre negative kommentarer humoristiske slik at parene unngår å bli såret eller bidrar til å 

unngå å vise omgivelsene at de blir såret.  

7.3 Hva sier disse funnene om anerkjennelsen av 

likekjønnede foreldre?  

Parene får tillit til seg selv og sin familiekonstellasjon gjennom anerkjennelse fra relevante 

andre og fra det øvrige samfunnet på sivilt og statlig nivå. Tidligere var det mindre aksept for 

hvordan likekjønnede valgte å leve sine liv, og likekjønnede isolerte seg i større i grad i egne 
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parallellsamfunn. Innenfor disse samfunnene og deres ulike betingelser skapte en identiteter 

som skilte en fra majoritetssamfunnet.  

I dag derimot gjennom økt medborgerskap i form av rettighetsdimensjoner og 

deltagelsesdimensjoner har likekjønnede langt større valgfrihet til å leve på lik linje med 

andre, noe som kan gi en sterkere følelse av tilhørighet og aksept for samlivsform, og hvordan 

de gjør sine familier.  

Tradisjonelt har fullt medborgerskap vært synonymt med å bli anerkjent som en som 

tilhører og deltar i en gruppe eller grupper, hvor en er forventet å gjøre spesielle ting og 

fullføre visse krav og i gjengjeld inneha visse rettigheter (Plummer 2003:65-66). Ifølge 

Roseneil (2010) og Plummer (2003) er fullt intimt medborgerskap videre en dimensjon 

innenfor medborgerskap som bygger på full støtte fra staten og det sivile samfunnet når det 

kommer til intime avgjørelser og intimt liv. Intimt medborgerskap anerkjenner nye identiteter 

for de som tidligere ikke fikk ta del i det tradisjonelle medborgerskapet, sammen med deres 

rettigheter, plikter og behov for anerkjennelse i kontaktsoner og deres rett til og selv å velge 

familieforhold og hvordan de skal leve sitt intime liv.   

Deres identitet som likekjønnet og deres identitet som forelder og anerkjennelsen av 

denne i samfunnet er essensiell for følelsen av tilhørighet. Likekjønnede foreldre viser seg 

som deltagende borgere når de har en slik tilhørighet i samfunnet som gjør at de har 

muligheten til å leve som alle andre familier, og som borgere med rettigheter i lovverket som 

beskytter deres muligheter til å velge familieform og livsstil innenfor et demokratisk 

rammeverk. Uten anerkjennelse for sine valg kan det oppstå vanskeligheter for likekjønnede 

foreldre å realisere seg selv som fullverdige deltagere i samfunnet, deltagelsen forutsetter 

derfor anerkjennelsen som likeverdige deltagere og borgere (Kymlicka og Nordman 1995). 

Gjennom muligheter for å leve sine liv slik de ønsker med støtte fra staten og det sivile 

samfunnet (Roseneil 2010), har likekjønnede større muligheter for å delta på lik linje som 

heterofile og andre samfunnsgrupper i det øvrige samfunnet. Deltagelse i samfunnet kan også 

være tett knyttet opp mot en åpenhetsstrategi, hvor parene velger å være svært 

imøtekommende og åpne overfor omgivelsene og samfunnet om hvordan de lever og hvordan 

de fikk barna.   

Kvinnene har altså rettigheter til reproduktiv bistand som menn ikke har tilgang til, 

noe som vil tilsi at homofile menn har en mindre anerkjent rolle som foreldre i lovverket, 
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allikevel opplever også kvinnene at offentlige dokumenter ikke er oppdaterte, noe som kan 

minske deres subjektive følelse av anerkjennelse i lovverket. Når kvinnene i tillegg i flere 

anledninger føler de må benytte seg av ulike strategier i møte med samfunnet slik som 

åpenhet, kan også dette tyde på en mindre anerkjennelsesdimensjon for likekjønnede foreldre. 

Det er allikevel også et kjønnsperspektiv her, hvor de kvinnelige parene i denne oppgaven 

opplever en sterkere grad av anerkjennelse enn hva mine to mannlige informanter gjør, både 

når det ses ut i fra en rettighetsdimensjon og en deltagerdimensjon. Deler av dette kan nok 

skyldes slik som Gaute og Andreas fortellinger om holdninger enkelte venner og bekjente har 

til surrogati og bruk av dette som metode for å bli foreldre. Det kan også være et ytterligere 

underliggende kjønnsperspektiv, at kvinner i samfunnets øyne generelt er mer naturgitte 

omsorgspersoner i forhold til menn, og at lesbiske par derfor opplever større anerkjennelse 

som foreldre enn hva homofile menn gjør.  

7.4 Anbefaling til videre forskning  

I norsk kontekst finner en svært lite empiriske studier av likekjønnede familier og deres 

subjektive følelse av reproduktiv medborgerskap. Denne oppgaven har hatt som mål å forsøke 

å hente frem noen av erfaringene og refleksjonene et utvalg av likekjønnede par sitter med. 

Feltet kunne vært tjent med en studie som tok for seg ytterligere flere informanter, noe som 

potensielt kunne avdekket andre funn og i større grad sikret mot bias. Det er også en sterk 

anbefaling om at det gjøres studier som kun omhandler homofile menns situasjon, først og 

fremst deres juridiske situasjon i form av et rettighetsperspektiv, og hvordan de subjektivt 

opplever å ha færre rettigheter for reproduktiv bistand. Et annet tema for en potensiell studie 

er å undersøke kvalitativt homofile par og lesbiske par som har valgt å få barn sammen med 

hverandre, og som dermed har delt omsorg for barna, og se hvordan de subjektivt opplever og 

erfarer familiebegrepet og hvilke reaksjoner de eventuelt møter i hverdagen.  
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Vedlegg A  

Forespørsel om deltagelse i et forskningsprosjekt  

Hei!  

Jeg er mastergradsstudent ved Universitetet i Oslo, institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 

og arbeider nå med min masteravhandling. Temaet for oppgaven er likekjønnede familier og 

deres barn. Jeg håper å få se nærmere på hvordan likekjønnede par ser på mulighetene de har 

hatt til å få barn og hvordan likekjønnede foreldre opplever sin egen hverdag som foreldre.  

Jeg ønsker å intervjue deg, og underveis bruke båndopptaker samt ta litt notater mens vi 

snakker sammen. Intervjuet vil ta cirka 1 – 1 ½ time. Vi kan sammen bli enige om tid og sted, 

og jeg er svært fleksibel.  

Det er viktig å presisere at dette er en masteroppgave som vil avlegges ved Universitetet i 

Oslo, og prosjektet vil derfor ha tett oppfølgning av en veileder tilknyttet instituttet. Alle 

personopplysninger og informasjon du gir meg, vil bli behandlet konfidensielt. Bortsett fra 

meg er det kun min veileder ved instituttet som på forespørsel vil ha tilgang til dine 

personopplysninger og datamateriale du gir meg. Båndopptak og notater vil lagres forsvarlig 

på pc i låste mapper som kun jeg har tilgang til for å sikre konfidensialitet. Jeg vil lagre 

personlig informasjon om deg adskilt fra det øvrige datamaterialet som oppnås gjennom 

intervjuene. Dette gjøres for og ytterligere sikre anonymisering og konfidensialitet.  

Prosjektet skal etter planen avsluttes i slutten av mai 2016. Etter avslutningen av prosjektet vil 

all informasjon jeg har om deg, slik som personopplysninger og datamateriale fra intervju 

(båndopptaker og notater) slettes umiddelbart. Når prosjektet er avsluttet og publikasjon av 

studien er klar, vil ikke andre kunne gjenkjenne deg i publikasjonen, alt vil være anonymisert.  
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Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli slettet umiddelbart.  

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Pia Fürstenschiold på 

telefon 471 77 595 eller på epost pmrf@hotmail.no. Du kan også kontakte veileder Anne Lise 

Ellingsæter ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på telefon + 47 22 85 53 60 eller 

på epost a.l.ellingsater@sosgeo.uio.no.  

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS, og er godkjent.  

 

Med vennlig hilsen,  

Pia Maria Rokkan Fürstenschiold.  

 

Samtykke til deltakelse i studien 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg B  

Intervjuguide   

Innledende spørsmål  

Er dere i jobb/utdanning?  

Antall barn + alder  

Sivilstatusen deres? Hvor lenge sammen?  

Prosess før barn 

Lenge vært sammen før tanken om barn?  

Barn- hvorfor viktig? Viktig av ulike grunner for dere begge?  

Litt om forventninger – deres forventninger på forhånd til å få barn + reaksjon familie/venner.  

Opplevelse av reaksjoner til familie/venner?  

Når bestemt å få barn, kan dere fortelle litt om prosessen? F.eks. hvordan gikk dere frem? 

Kontaktet osv.  

Opplevelsen av møte med offentlige institusjoner – hvilke følelser fikk dere? Endret det noe 

rundt beslutningen om å bli foreldre?  

Tanker om hvordan dere skulle møte disse opplevelsene med offentlige institusjoner?  

Noe spesielt vanskelig eller tøft? Eller godt?  

Når barnet var ventet 

Når dere til slutt ventet barnet, hvordan behandlet av offentlige institusjoner? Følelser?  

Når barnet var kommet 

Forventningene om å få barn – innfridd/ikke innfridd?  

Opplever dere spesielle forventninger fra andre siden dere er likekjønnede foreldre?  
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Vanskeligere å bli akseptert? Utdyp med eksempel.  

Alltid være åpen om legning – hvordan barnet er blitt til.  

Mange spørsmål om foreldreskapet – måter å takle ulike reaksjoner på.  

Litt mer om å møte offentlige institusjoner? Helsestasjon, andre ting? Spes. Opplevelser.  

Har dere noen tanker om fremtiden? Noen bekymringer. Utdyp. 

Vil dere ha flere barn?  

 

Ekteskapsloven  

Ekteskapslov 2009 erstattet partnerskapslov 1993 – mulig for likekjønnede å inngå ekteskap. 

Hva synes dere om loven? Refleksjoner? Utdype.  

Gi økte muligheter for likekjønnede å få barn. Hva synes dere om dette? Menns situasjon?  

Familie/venners tanker om loven? (homomiljøet)?  

-- 

Med all erfaring dere sitter med nå – skulle dere ønske noe var annerledes når dere fikk barn?  

Avsluttende spørsmål 
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