
Familjebildning bland lesbiska par

Catrin Borneskog Sinclair

Medicine Doctor, Lektor, Leg Barnmorska



Deklaration av jäv, intressekonflikter och andra
bindningar

Namn: Catrin Borneskog Sinclair

• Jag har inte någon anknytning till ett företag eller intressent

• Jag har inte haft något uppdrag för något företag eller intressent

• Jag har inte haft någon tjänst, befattning, forskningsanslag eller bidra från företag 
eller intressent

• Jag har inga andra bindningar till företag som ligger nära det egna expertområdet

• Jag har ingen annan anknytning till det aktuella uppdraget som skulle kunna 
ifrågasätta min opartiskhet



Lesbisk

-samkönad relation

-tjejpar

-kvinnopar

-familj med två mammor

Medmamma

-den andra mamman

-mamma Karin, mamma Anna



Från kriminell handling, till psykisk sjukdom till 
att slutligen erhålla ‘First class citizenship’

1938 homosexuella relationer inte längre olagligt
1986 tas bort från DSMIII som psykisk sjukdom
1995 lag om registrerat partnerskap
2003 homosexuella par får rätt att adoptera barn
2005 kvinnor i samkönade relationer får tillgång 
till assisterad reproduktion 
2009 homosexuella par kan ingå äktenskap



En tillbakablick…

• Önskan att få barn är lika för alla människor oavsett sexuell 
orientering

• Lesbiska kvinnor har bildat familj med barn långt innan de erhöll 
jämlika reproduktiva rättigheter och tillgång till assisterad 
reproduktion 



… och idag

• Väljer de flesta kvinnopar en svensk klinik med en identifierbar 
donator

• Idag är det vanligt att kvinnor i samkönade relationer som bildar 
familj tillsammans turas om att genomgå behandling, att bli gravida 
och att föda barn



Planerade lesbiska familjer

• En planerad lesbisk familj–en familj med två mammor

• Homosexuella familjer framställs ofta som goda 
exempel på nya familjer där sexualitet, kön och genus 
har befriats från strukturella patriarkala 
kärnfamiljsideal 



En rad svåra beslut

• Praktiska aspekter

• Juridiska aspekter 

• Känslomässiga aspekter



Den svenska studien om könscellsdonation

Claudia Lampic KI, Gunilla Sydsjö LIU; Agneta Skoog Svanberg UU



Design, urval, instrument

• Prospektiv och longitudinell datainsamling 

• 330 lesbiska kvinnor och 302 heterosexuella kvinnor och män 

• Data samlades in vid tre tidpunkter 

• Demografiska data och validerade instrument såsom ENRICH, HADS, 
SPSQ

• Statistisk analys



Syfte

Att studera;

• Tillfredställelse med kvalitet I parrelationen

• Psykisk hälsa

• Föräldrastress

och

• Att jämföra med heterosexuella par som genomgår vanlig IVF med 
egna gameter



Resultat
• Kvinnor i samkönade relationer uppskattar mycket och är 

väldigt nöjda med kvalitet i sina nära relationer (studie 1)

• Samkönade kvinnor som önskar genomgå assisterad 
reproduktion har god psykisk hälsa (studie 2)

• Föräldrastress hos samkönade kvinnor var låg och lägre 
än hos heterosexuella IVF-par och par med naturlig 
graviditet (studie 3)

• Några år efter behandling skattade samkönade kvinnor 
sina nära relationer bättre än heterosexuella IVF-par 
(studie 4)
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