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Abstract 

This study shows how social workers reason about the concepts of gender, gender roles and 

equality and if these arguments reinforce heteronormativity that could affect the ability of 

same-sex couples to adopt children. The reasoning regarding equality indicates a difference 

between heterosexual couples and same-sex couples. What emerges in the study is that the 

social workers reasoning can be explained with that they have been imbued by 

heteronormativity. Heteronormativity becomes a contributing part of how same-sex couples 

are seen in the adoption process. Arguments for equality, which erase stereotypes, do not 

apply in the same way for same-sex couples as for heterosexual couples. Regarding same-sex 

couples the equality is based on stereotyped gender roles that reinforce the heteronormativity. 

This implies a paradox between arguments for equality, which reinforce heteronormativity, 

and the possibility for same-sex couples to adopt children.  
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Tack! 

Vi vill framföra tack till de familjerättssekreterare som ställt upp på intervjuer och på så sätt 

gjort denna studie möjlig. Vi är tacksamma för intressanta resonemang och att ni varit positivt 

inställda till vår idé.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Peter Hultgren som under studiens gång haft stort tålamod 

med oss och våra många olika idéer. Det har varit flera givande (och underhållande) 

handledartillfällen som hjälpt oss på vägen fram till en färdig uppsats. 

 

Ett extra tack vill vi ge våra nära och kära som stått ut med oss under denna period av ständigt 

läsande, skrivande, kaffedrickande och humörsvängningar. Utan ert stöd och era 

uppmuntrande ord hade vi gått under! Nu kan vi återgå till att vara sociala, relativt 

normalfungerande, människor igen! 

 

Till alla ni som läst igenom arbetet och kommit med åsikter och kommentarer – Stort Tack! 

 

Genom blod, svett och tårar 

 

Alexandra Dahlqvist & Micaela Lundgren 
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1. Inledning 

Sedan 2003 är samkönade enligt lag berättigade till att prövas för adoption på samma grunder 

som heterosexuella, men det var inte förrän år 2010 som den första samkönade adoptionen 

ägde rum. Paret som adopterade hade gått igenom utredning och då fått medgivande till 

adoption i en kommun. När de flyttade till en annan kommun blev de bortsorterade i den 

kommunen, trots att den första kommunen redan gett medgivande till adoption. Anledningen 

till att adoptionen blev av var att familjerättssekreterarna i den första kommunen kontaktade 

dem angående ett barn (qx.se, 2013). Enligt QX.se (2013) adopterades under år 2010 29 

svenska familjehemsplacerade barn och 37 spädbarn. De anger här att ett av barnen hamnade 

hos ett samkönat par. 

 Valet av ämne grundades i frågan om samkönade har samma förutsättningar som 

heterosexuella i frågan om adoption. I en nyhetsartikel från Svt.se (2013) skrivs att 

samkönade har rätt att adoptera, men att antalet nationella adoptioner är begränsade och inga 

internationella adoptioner har ägt rum. Svt nyheter ifrågasatte varför inga samkönade 

adopterat internationellt. I fokus stod en av Sveriges adoptionsbyråer, Adoptionscentrum, som 

gav svaret att de inte samarbetar med några länder som tillåter adoption till samkönade. 

Adoptionscentrum vände istället frågan till hur Sveriges socialtjänst arbetar med frågan 

gällande adoption inom Sverige och om samkönade har samma förutsättningar som 

heterosexuella i handläggning i kommunerna. (Svt.se, 2013).  

 Att samkönade inte verkar ha samma förutsättningar kan grundas i heteronormativitet i 

samhället. Definitionen av heteronormativitet är enligt en rapport från Ungdomsstyrelsen 

(2012:6) en föreställning som finns i samhället om att det enbart finns två kön och att dessa 

attraheras av varandra. Könet ifrågasätts inte och kvinnor förväntas vara feminina och män 

förväntas vara maskulina. Heteronormativitet innebär att heterosexualitet och monogama 

förhållanden är den ”rätta” normen att följa.  

 1.1. Problembakgrund 

I vår problembakgrund kommer vi i avsnitt 1.1.1. redogöra för hur det blev lagligt för 

samkönade att adoptera, hur adoptionshandläggning går till och syn på homosexuella 

familjekonstellationer och konsekvenser för barn. Avsnitt 1.1.2. behandlar jämställdhet i 

förhållande till adoption för samkönade. Här är det intressant med socialtjänstens resonemang 
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och hantering av jämställdhet. Sedan redogör vi för den roll socialtjänsten spelar i hur 

samkönades möjligheter att adoptera kan påverkas av synen på kön och könsroller. 

 1.1.1. Adoptionshandläggning för samkönade 

Tidigare har lagen i Sverige uteslutit homosexuella ur t.ex. partnerskap, äktenskap och 

adoption. År 1999 tillsattes en kommitté om barn i homosexuella familjer som hade som 

uppgift att utreda frågan om skillnaden mellan heterosexuellas och homosexuellas möjligheter 

att adoptera och hur förhållandena ser ut för barn i homosexuella familjer. Kommittén 

redovisade sitt betänkande i en rapport från SOU, Statens offentliga utredningar (SOU 

2001:10). I delar ur den tidigare forskning som presenteras i SOU (2001:10) anges att det inte 

går att visa någon signifikant skillnad mellan barns utveckling i familjer med heterosexuella 

föräldrar respektive homosexuella föräldrar. Det anges även att det inte går att se någon 

skillnad i den känslomässiga anknytningen mellan barn och föräldrar i homosexuella familjer 

jämfört med heterosexuella familjer. Inte heller i föräldrars förmåga att tillgodose barnens 

behov sågs någon skillnad mellan de olika familjerna. Till utredningen inhämtades yttranden 

från bl.a. barnombudsmannen. Barnombudsmannen skriver i det särskilda yttrandet till 

kommittén att de inte delar åsikten att samkönade ska få adoptera på grund av vad de menar är 

brister i den nuvarande forskningen angående barn i homosexuella familjer. 

Barnombudsmannen kan därför inte vara säker på att adoptionerna är ur perspektivet barnets 

bästa (SOU 2001:10). Lagändringen gick igenom i juni 2002 och började gälla i februari 2003 

(Regeringen.se, 2013). Enligt SOU (2001:10) anges inte i lagen exakt vilka krav som ska 

uppfyllas för att kunna bli godkänd som adoptivförälder. Det är istället en prövning och 

bedömning som resulterar i ett beslut om personerna som söker är lämpliga adoptivföräldrar.  

 En adoptionsutredning, så kallad medgivandeutredning, inleds med att de som vill 

adoptera tar kontakt med socialtjänsten. Innan utredningen inleds ska den/de som ansöker 

genomgått en föräldrautbildning som förbereder de ansökande inför eventuell adoption 

(Socialstyrelsen, 2008). När detta är avklarat inleds en utredning och då bör 

familjerättssekreteraren, enligt Socialstyrelsen (2008:55) göra en utredningsplan i samråd med 

de som vill adoptera. Utredningsplanen anger hur utredningen ska läggas upp och inom vilken 

tidsram.   

 Det som utreds är t.ex. de ansökandes kunskaper utifrån adoption, deras psykiska och 

fysiska hälsa, föräldraförmåga, nätverk, relationer. I denna process ingår att undersöka de 

ansökandes förekomst i olika register däribland kriminalregistret. Något som också tas upp är 
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motivet till adoption och synen på barn och barns behov (Socialstyrelsen, 2008). Gällande 

samkönade par finns ett avsnitt i handboken från Socialtjänsten (2008:92–93). I detta avsnitt 

anges olika frågor som bör tas upp med samkönade par. Dessa frågor har mycket fokus på 

nätverk och omgivningens inställning. 

Hur kan sökanden tillgodose barnets behov av goda förebilder och 

naturlig kontakt med personer av båda könen under uppväxten? 

(Socialstyrelsen, 2008:93) 

Något som nämns är t.ex. möjligheten att tillgodose barnets behov av kontakt med båda 

könen. Denna fråga finns även under avsnittet om ensamstående som vill adoptera. 

 Zetterqvist Nelson (2006) skriver om hur homosexuella har gått tillväga på andra sätt än 

adoption för att skaffa barn. Sätt som nämns är att homosexuella män skaffar barn med en 

kvinna eller ett lesbiskt par. De homosexuella kvinnorna kan vända sig till fertilitetskliniker 

för t.ex. insemination (Zetterqvist Nelson, 2006:66, 70). Homosexuella familjekonstellationer 

har även existerat på olika sätt innan det blev lagligt för samkönade par att adoptera eller 

agera fosterföräldrar. Detta sker t.ex. genom att den ena parten haft barn sedan innan den 

träffade sin partner (Cosis Brown & Cocker 2008; Zetterqvist Nelson, 2000). Cosis Brown & 

Cocker (2008) ger en sammanställning av forskning i Storbritannien om hur barn påverkas av 

att växa upp med homosexuella föräldrar. En av studierna författarna beskriver tar fasta på att 

det inte är själva familjekonstellationen eller föräldrarnas sexuella läggning som får 

konsekvenser för barnet, utan det som är av vikt är relationen mellan barnet och dess 

omsorgsgivare. Författarna betonar att forskningen är bristfällig om vilka konsekvenser 

föräldrarnas sexuella läggning har för barnen, men att den forskning som finns tyder på att 

barnens föräldrars sexuella läggning inte har negativa följder för barnens utveckling (Cosis 

Brown & Cocker 2008:23–24).  

 Oron för de negativa konsekvenserna för barn i homosexuella familjer kan, till viss del, 

vara befogad (Zetterqvist Nelson, 2000). Vi ställer oss dock kritiska till att det är 

homosexualiteten i sig som är orsaken till den problembild som målas upp. För oss ter det sig 

som att samhällets syn på den homosexuella familjebildningen som är grunden till problemen 

som de homosexuella familjerna ställs inför. Även Socialstyrelsen (2008:79) tar upp 

problemet med samhällets heteronormativa syn som innebär att homosexuella ses som 

avvikande och därför kan mötas av fördomar. Det handlar inte om de homosexuella 

föräldrarnas bristande föräldraförmåga. 
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 1.1.2. Jämställdhet och adoptionsutredning 

En uppfattning om jämställdhet är att män och kvinnor är lika och klarar av att utföra samma 

sysslor (Nordberg, 2005). Med denna uppfattning av jämställdhet suddas alltså gränserna för 

de stereotypa könsrollerna ut. Kullberg (2006) i sin tur beskriver en särartsförståelse av kön 

och jämställdhetsarbete och menar att detta riskerar leda till ökad ojämställdhet då skillnader 

mellan könen riskerar att ytterligare fördjupas och befästas (Kullberg 2006:31–34). 

Martinsson (2007) skriver hur jämställdhetsargument och socialpolitiska insatser även kan 

förstärka heteronormativitet. Jämställdhetsargument som kan förstärka heteronormativitet är 

t.ex. argument gällande familjelivet och föräldraledighet, där det kan handla om argument så 

som ”barn behöver både sin mamma och pappa”. En heterosexuell familjekonstellation med 

både en mamma och pappa antas automatiskt vara det bästa för barnet. Detta innebär i sin tur 

att arbetet med att ifrågasätta heteronormativitet kan försvåras av jämställdhetsarbete och 

vissa av de argument som förs fram (Martinsson, 2007:75).  

 Yeheskel Hasenfeld (2000) menar i artikeln Organizational Forms as Moral Practices: 

The Case of Welfare Departments att institutionaliserade organisationer skapar och återskapar 

uppfattningar och värderingar om exempelvis önskvärt beteende och hur de olika beteendena 

ska värderas. De som arbetar inom verksamheten har möjligheten att påverka vilken moral 

som ska följas och vilken som ska ignoreras (Hasenfeld, 2000:330–332). Detta innebär 

således att socialtjänsten som institutionaliserad organisation och de familjerättssekreterare 

som arbetar inom socialtjänsten kan tänkas ha möjlighet att påverka rådande moral. Fanny 

Ambjörnsson (2006) skriver i Vad är queer? om hur lagar, institutioner och annat hjälper till 

att upprätthålla heteronormen i samhället (Ambjörnsson, 2006:52). Eftersom nu socialnämnd 

och därmed socialtjänst följer lagar och politik i sitt arbete riskerar den heteronormativitet 

som finns i lagarna och politiken återskapas i mötet med klienter. 

 Några av de risker Cosis Brown & Cocker (2008) i sin studie från Storbritannien 

identifierar i bedömningsprocessen i adoptionsutredningar är att socialarbetarna förenklar det 

praktiska arbetet och utgår ifrån stereotypa föreställningar om homosexuella, både i positiv 

och negativ riktning. I strävan efter att inte diskriminera homosexuella riskerar de positiva 

stereotypa egenskaperna överidentifieras och ges större vikt än befogat. Samtidigt som de 

blivande föräldrarnas sexualitet är av vikt i bedömningsprocessen, på så sätt att den påverkar 

deras syn på samhället och samhällsdeltagande, ska de blivande föräldrarnas sexualitet och 

kön inte vara avgörande i bedömningsprocessen (Cosis Brown & Cocker 2008:24–25). 
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 Socialstyrelsen (2004) skriver i sin rapport Jämställd socialtjänst? – könsperspektiv på 

socialtjänsten att ”All verksamhet inom familjerättens område påverkas av vilken 

föreställning socialtjänsten har av vad en familj är och vilken roll män och kvinnor spelar i 

den” (Socialstyrelsen, 2004:66). I dagsläget är det fortfarande den heterosexuella 

familjebildningen som är den vanligaste, men andra former av familjer börjar bli vanligare 

(Socialstyrelsen, 2004:66,71). Socialstyrelsen (2004) menar att definitionen av vad en familj 

är och hur den ser ut, ständigt måste vara i förändring (Socialstyrelsen, 2004:69).  

 I en debatt på Pride 2011 diskuterades att socialsekreterare borde utbildas i HBTQ 

frågor eftersom samkönade nu har en tendens att sorteras bort direkt när det gäller att få 

adoptera (qx.se, 2013). C-uppsatsen Ifrågasatt föräldraskap? – om homoadoption i 

familjerätten av Cia Madsen och Paulina Lysek (2009) visar på en heteronormativitet inom 

socialtjänsten då familjerättssocionomer som intervjuats har yttrat en tveksamhet gentemot 

samkönade i frågan om adoption. Tankar så som att motsatt kön helst bör finnas inom 

nätverket för de som vill bli adoptivföräldrar förekommer hos adoptionshandläggare, vilket 

bidrar till att försvåra möjligheterna för samkönade att bli godkända som adoptivföräldrar 

(Madsen & Lysek, 2009). Heteronormativt bemötande är inte unikt för socialtjänsten, det 

genomsyrar hela samhället, t.ex. vården (Asklöf & Larsson, 2011), arbetslivet (Sahlström & 

Bildt, 2006) och skolan (Renold, 2005). 

 Vi menar att lagar och politik tillsammans med en underförstådd heteronorm i samhället 

kan riskera att samkönade bemöts på ett annat sätt och får andra förutsättningar än de som 

hamnar innanför heteronormen. En tanke som väcks hos oss är om jämställdhetsargument 

dvs. att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar, vara lika som individer, krockar med 

argument som socialtjänsten för i frågan om adoption för samkönade par. Gäller t.ex. 

könsneutralitet även för samkönade som söker adoption eller hur förs argumenten för hur 

samkönade ska vara för att passa in i normerna?  

 1.2. Problemformulering 

Rådande jämställdhetsdiskurs tar sin utgångspunkt i uppdelningen av två biologiska kön vilka 

tilldelats olika könsroller. Denna uppdelning och syn på könens särart och relationer grundas i 

heteronormativitet vilken utgör en (o)uttalad norm för föräldraskap. Synen på jämställdhet 

mellan könen i t.ex. familjefrågor kan paradoxalt innebära ett hinder vid adoption för 

samkönade par. Paradoxen innebär att den underförstådda heteronormen i samhället och de 

argument för jämställdhet som framförs riskerar att påverka samkönades möjligheter att 
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adoptera då de inte företräder båda könen på det sätt som enligt samhällsnormen anses vara 

”rätt”. 

 1.3. Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien är att studera familjerättssekreterares föreställningar om könsroller, familj 

och jämställdhet och om dessa förstärker heteronormativitet i handläggningen av 

adoptionsärenden. 

 

- Vilka föräldraegenskaper värderas i utredningen? 

- Hur resonerar familjerättssekreterare kring begreppen jämställdhet och könsroller?  

- Genomsyras familjerättssekreterarnas resonemang kring familj och adoption av 

heteronormativa antaganden och i så fall på vilket sätt? 

2. Tidigare forskning  

I följande avsnitt kommer vi behandla tidigare forskning som ligger till grund för förståelsen 

för våra resultat, dvs. det vi redan vet. Vi börjar med att redogöra för begreppet Jämställdhet 

för att ange de olika uppfattningarna om vad jämställdhet innebär. Sedan kommer vi behandla 

hur jämställdhet inom samkönade förhållanden ser ut. Efter det kommer en tidigare studie om 

samkönad adoption och vad deras resultat visar oss om socialarbetares resonemang kring 

samkönade i adoptionsfrågan. Avsnittet om Jämställdhet kommer senare användas som 

analysinstrument vid analysen av det insamlade materialet. 

 2.1. Jämställdhet 

Marie Nordberg (2005) är fil. dr. i etnologi och bedriver genusforskning vid Karlstad 

universitet. I sin avhandling Jämställdhetens spjutspets? beskriver Nordberg (2005) tre olika 

jämställdhetsdiskurser. Den första är Jämställdhet som könsöverskridande likhet, den andra är 

Jämställdhet som maktskillnad mellan könen och den tredje Jämställdhet som positiv särart.  

 Jämställdhet som könsöverskridande likhet utgår ifrån att jämställdhet uppnås genom att 

män och kvinnor utför samma sysslor eller arbeten. Könens likheter betonas och 

könsmönstren ska förändras (Nordberg 2005:82–83,87). Jämställdhet som maktskillnad 

mellan könen söker förändra maktrelationerna mellan könen med betoning på att kvinnor ska 

få mer makt i samhället. Diskursen utgår ifrån att jämställdhet uppnås genom att förändra 
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könsnormer och en kvinnlig, kulturellt konstruerad, särart lyfts fram (Nordberg 2005:83–

84,87-88). Den tredje jämställdhetsdiskursen Jämställdhet som positiv särart ses könen som 

komplement till varandra. Denna diskurs bygger på stereotypa föreställningar om manligt och 

kvinnligt och variationer inom könskategorierna tas inte i beaktande. Könsidentiteten antas 

vara oföränderlig och varje individ är bärare av sin könsidentitet som i sin tur är avgörande 

för individens beteende och perspektiv. Män och kvinnor antas ha olika förhållningsätt och 

perspektiv och dessa ska ha lika värde. Trots att olikheterna i förhållningssätt och perspektiv 

ofta lämnas odefinierade lyfts bevarandet av olikheterna mellan könen fram som något 

positivt och eftersträvansvärt (Nordberg 2005:84–88). 

 2.2. Jämställdhet inom samkönade förhållanden 

Anna Norberg (2009) skriver att ”Inom genusvetenskaplig forskning har intresset ofta saknats 

för hur kön konstrueras i samkönade relationer” (Norberg 2009:22). Med sin avhandling 

Samkönad tvåsamhet – Vardagsliv och heteronormativa praktiker söker Norberg (2009) ge en 

bild av hur samkönade par praktiserar och organiserar sitt vardagsliv, hur jämställdhet, kön 

och sexualitet skapas i intervjupersonernas berättelser om sina liv (Norberg 2009:25). Vissa 

av de intervjuade paren beskriver en jämn arbetsfördelning som både ideal och hur de 

praktiskt går till väga när de organiserar sin vardag. Detta är något som förhandlas fram 

mellan partnerna och man tar hänsyn till varandras behov, intressen och kunskaper (Norberg, 

2009:158). Samtidigt framhålls att det kan vara svårt att prata om jämställdhet i ett samkönat 

förhållande då det inte finns någon tydligt definierad maktordning, som i ett heteronormativt 

samhälle är könad, utan vikt läggs snarare vid känsla av jämställdhet, delaktighet och 

inflytande i vardagslivet (Norberg, 2009:161). Paren beskriver olika typer av arbete i hemmet, 

oavsett om de anser sig vara jämställda eller inte, och typerna av arbete delas upp i 

hushållsarbete respektive underhållsarbete. Hushållsarbete innefattar uppgifter som städning, 

matlagning och tvätt och underhållsarbete innefattar i sin tur de uppgifter som inte utförs så 

ofta, så som att byta glödlampor och montera möbler (Norberg 2009:168). Vidare beskrivs 

hemarbetet vara könat. Dels beskrivs underhållsarbetet vara mer manliga sysslor och 

hushållsarbetet vara mer kvinnliga (Norberg, 2009:168).  

 Hos de par som upplevde sig vara mindre jämställda och där hemarbetet beskrevs som 

konfliktfylld, diskuterades hemarbete i större utsträckning utifrån stereotypa föreställningar 

om kön och könsmässig arbetsfördelning än de par som ansåg sig vara jämställda (Norberg, 

2009:175). Vidare skriver Norberg (2009) att paren tenderar ge uttryck för ett 
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avståndstagande från de heterosexuella könsnormerna i samhället (Norberg, 2009:188) 

Heterosexuella par diskuteras och beskrivs som antiförebilder med hänvisning till att kvinnor 

i heterosexuella par får ta mer ansvar för hemarbetet (Norberg, 2009:172). 

 I samkönade förhållanden används alltså de stereotypa könsrollerna och fördelningen av 

sysslor som negativt, men i stället för att mannen gör det stereotypa manliga fördelas sysslor 

efter exempelvis intresse. Mer om synen på könsroller behandlas under teoretisk referensram. 

 2.3. Samkönad adoptionshandläggning 

Cia Madsen & Paulina Lysek (2009) har i sitt examensarbete Ifrågasatt föräldraskap – om 

homoadoption i familjerätten genomfört en studie om homoadoptioner i familjerätten. 

Studiens syfte är att undersöka adoptionshandläggares syn på familjekonstellationer och 

sexuell läggning och sätta detta i relation till barnets bästa i adoptionshandläggning. I studien 

intervjuades 10 adoptionshandläggare i sex olika kommuner i Skåne län.  

 Resultaten av intervjuerna visade att flera handläggare såg homosexuella familjer som 

avvikande och att de la stor vikt vid att både kvinnlig och manlig könsroll skulle 

representeras. Då i form av motsatt kön i nätverket hos de samkönade par som ansökte om att 

bli adoptivföräldrar. Detta innebär alltså att majoriteten av de intervjuade i studien anser att 

båda könsrollerna borde finnas representerade i miljön som barnet ska vistas i. En av 

handläggarna i studien uttryckte även att kvinnor och män besitter olika egenskaper där 

exempelvis kvinnor är mer empatiska och män mer gränssättande (Madsen & Lysek, 2009). 

Madsen & Lysek (2009:35) menar att denna syn kan bero på en föreställning om att kvinnligt 

hör samman med kvinnan och manligt med mannen och att det grundas i en biologisk 

förståelse av kön. Samma intervjuperson menar att båda könen är viktiga, men att barn 

självklart kan leva med samkönade föräldrar (Madsen & Lysek, 2009). 

 En annan av handläggarna menar att egenskaperna inte är bundna till biologiskt kön och 

att en man kan besitta det som benämns som kvinnliga egenskaper. Den handläggaren hade 

synen på kön och manligt och kvinnligt som något som är skapat i sociala sammanhang 

(Madsen & Lysek, 2009:36).  

 En av respondenterna visade på skillnaden mellan internationell och nationell adoption 

på så sätt att vi inom Sverige kan veta om den biologiska mamman till barnet önskar att ett 

samkönat par ska bli adoptivföräldrar till barnet. Med andra ord behöver mamman aktivt 

ansöka om och uttrycka att hon vill ha ett homosexuellt par. Detta menar Madsen & Lysek 

(2009:32) gör homosexuella till ”annorlunda” föräldrar.  



Alexandra Dahlqvist & Micaela Lundgren 

2SA 47E Självständigt arbete – Examensarbete för kandidatexamen 15 hp 

VT 2013 

 

  13  
 

 Det den tidigare forskningen ger oss är att vi nu vet vilka olika syner och uppfattningar 

det finns av begreppet jämställdhet och att det finns en tanke om jämställdhet inom 

samkönade förhållanden, trots att det inte finns två kön i relationen. Till sist ser vi hur tidigare 

studie visat på hinder för samkönade i adoptionshandläggning som kan förklaras med att båda 

könen måste representeras i barnets närhet.  

3. Teoretisk referensram 

För att kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar ämnar vi använda följande 

perspektiv och begrepp: Kritisk realism som visar vårt perspektiv när det gäller verkligheten 

och förklaringen av denna. Ett normkritiskt perspektiv som anger hur vi förhåller oss till den 

data vi samlat in. För att analysera familjerättssekreterarnas resonemang kring kön, könsroller 

och samkönade förhållanden ämnar vi använda heteronormativitet som förklaringsmodell. För 

att förklara hur och varför heteronormativitet kan komma till uttryck i handlingsmönster och 

föreställningar inom organisationer ämnar vi använda Hasenfelds (2000) teori om 

Institutionaliserade organisationer. Heteronormativiteten kan förklara vad vissa resonemang 

kan sägas ha sin grund i. Vi kommer med hjälp av dessa teorier och perspektiv att analysera 

paradoxen mellan jämställdhet, könsroller och samkönade i adoptionsfrågan.  

 3.1. Kritisk realism 

Den kritiska realismen innebär att verkligheten inte är given och enbart beror på det vi kan 

observera och iaktta. Det vi ser är en produkt av underliggande faktorer, vilket innebär att det 

inte alltid finns synliga förklaringar till händelser vi observerar. De faktorer, krafter och 

benägenheter, som påverkar kallas generativa mekanismer och dessa kan vi enbart formulera 

med hjälp av förklarande teorier. Det räcker inte med att se samband mellan en variabel och 

ett utfall, vi måste även förklara mekanismerna som utgör sambandet (Morén & Blom, 

2006:151–153; Djurfeldt, 1996:56–57). Hur vi uppfattar en situation och agerar i den beror på 

mekanismer. Dessa mekanismer, så som sociala strukturer, ger oss en grund för hur en 

situation ska uppfattas (Payne, 2008:100–103). Att vi uppfattar en heterosexuell familj som 

normal har alltså en bakgrund i något som inte går att observera. Vi menar att 

heteronormativitet är en av de mekanismer som inverkar på utfallet i medgivandeutredningar. 

Heteronormativiteten är enligt den kritiska realismen en mekanism som existerar även om vi 

inte kan observera den. Det vi ämnar göra är att förklara socialarbetarnas tankar och 
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resonemang med teorier om hur det kommer sig att de fått den uppfattningen de fått och då 

handlar på ett visst sätt som sedan leder till ett visst utfall. 

  3.2. Normkritiskt perspektiv 

Normkritik handlar om att lägga fokus på makt och att kritiskt reflektera över det som anses 

vara det önskvärda, dvs. de normer som styr det vi uppfattar som ”normalt”. Dessa normer 

anger även det som anses avvikande och ”onormalt” då det är motpolen som de, ur allmän 

uppfattning, önskvärda normerna ställs emot. De som hamnar inom ramen för de önskvärda 

normerna tillskrivs makt och en högre hierarkisk position i jämförelse till de som faller 

utanför normerna. Makten kan användas till att kritisera normerna och i förlängningen 

förändra samhällets maktstrukturer som är baserade på normer. Normkritiken innebär alltså 

att fokusera på hur makt uppstår och att kritiskt reflektera över det. För den sakens skull 

innebär kritisk reflektion inte detsamma som att klanka ner på och förkasta, utan att analysera 

och komma till insikt med vilka normer som ger makt, hur maktstrukturer faktiskt ser ut och 

då kunna ifrågasätta det som annars tas förgivet (Nygren & Rasmusson, 2012:11–13).  

 Queerteori innebär i stort samma som ett normkritiskt perspektiv, fast med skillnaden 

att den lägger fokus på t.ex. kön och sexualitet. Enligt Nationalencyklopedin är ”Queerteori” 

en teori som grundar sig i att ”analysera sexualitet som relationer, identiteter, strukturer och 

värderingar vilka är historiskt betingade” (NE, 2013). Ambjörnsson (2006:8) menar att queer 

som teori lägger fokus på det som anses vara det normala och ifrågasätter det i stället för att 

fokusera på det som anses ”onormalt”. Här handlar det om att det är det påstådda ”normala” 

som avgör vad som ska vara icke normalt och därför ifrågasätts den rådande normen och det 

som ligger bakom normen, liksom i normkritiskt perspektiv. Queerteori är även enligt Butler 

(2004) en teori som ifrågasätter de allmänt vedertagna normerna med fokus på kön, sexuell 

läggning och sexualitet. Det handlar om att ifrågasätta de mönster och oskrivna regler som 

skapar våra identiteter och åsikter (Butler, 2004). 

 Det vi gör är att förhålla oss kritiska till de normer och värderingar som kommer till 

uttryck i vårt insamlade material. De normer vår studie fokuserar på är heteronormen, kön, 

könsroller och jämställdhet. 

 3.3. Heteronormativitet  

Heteronormen utgår ifrån att det finns två kön och att dessa attraheras av varandra. En man 

ska t.ex. vara gift med en kvinna och bilda familj. Heteronormen kan ses som en social 
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konstruktion. Heterosexualiteten anses alltså som mycket annat vara en produkt av sociala, 

kulturella och historiska faktorer. Heterosexualiteten är alltså en produkt av samhället och 

upprätthålls även av ramar och regler inom samhället. Dessa förväntningar och uppfattningar, 

heteronormen, är en teoretisk förklaring till varför människor tänker och agerar som de gör. 

Heteronormen anger att det är mest önskvärt att vara heterosexuell och det som ses som 

motstats, homosexualitet, anses vara sämre (Ambjörnsson, 2006:51–52, 59). De som inte 

lever upp till de nästan ”tvångsmässigt” normativa (hetero)sexualiserade femininiteterna och 

maskuliniteterna definieras som ’other’ och betraktas inte som riktiga män respektive kvinnor 

(jmf. Renold, 2005:6, 8, 146-147) Utanför heteronormen hamnar alltså de som inte är 

heterosexuella och/eller som inte har en könsidentitet som faller inom ramen ”kvinna – 

feminin” och ”man – maskulin”. De som definieras som ’other’, de som inte är 

heterosexuella, tillskrivs enligt Ambjörnsson (2006:60) en rad föreställningar om t.ex. 

levnadssätt. Förväntningarna som många människor bär på grundar sig bl.a. på vilket kön vår 

partner har. Det kan handla om föreställningar om hur man lever och klär sig. 

 Det finns olika uppfattningar om kön och Tina Mattsson (2010) skriver i boken 

Intersektionalitet i socialt arbete, om hur kön kan ses som både biologiskt och som en social 

konstruktion. Könet konstrueras genom det sociala, på så sätt att vår uppfattning ändras efter 

bl.a. kultur och tid. Det sociala sammanhanget anger bl.a. vad som anses vara ett accepterat 

och normalt maskulint respektive feminint beteende. Inom genusforskning anses 

uppfattningen om kön som konstruktion vara central (Mattsson, 2010:43). 

 Det finns skillnader i vad som anses manligt och kvinnligt, hur en man respektive 

kvinna bör bete sig och se ut. En kvinna anses vara en riktig kvinna enbart om hon klär sig i 

kvinnliga kläder, är slank, utan kroppsbehåring och beter sig kvinnligt, medan mannen anses 

vara en riktig man om han är muskulös, grov, hårig och beter sig manligt (Mattsson, 2010:46, 

Ambjörnsson, 2006). Ambjörnsson (2006:111) skriver att det som anses vara ett kvinnligt 

beteende, kvinnliga egenskaper, är passivitet, omhändetagande och inväntande. Mannen 

förväntas vara aktiv och konkurrensinriktad tävlingsmänniska. 

 Något som också påverkas av vårt kön, sexuella läggning och sexualitet är hierarkin i 

samhället. I hierarkin hamnar de heterosexuella högre än de med annan sexuell läggning och 

sexualitet. På lagnivå har denna hierarki minskat avsevärt med tiden, men det är inte bara 

lagar som avgör hierarkin. Omgivningens attityder och samhällets normer är också avgörande 

och de som inte är heterosexuella riskerar i större utsträckning att bli utsatta för hatbrott eller 

liknande (Ambjörnsson, 2006:61–64). Heteronormen finns alltså i samhället som en 
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underförstådd norm och denna har inverkan på hur vi beter oss mot andra, vad vi förväntar oss 

av andra och vad vi anser är normalt respektive avvikande.  

 3.4. Institutionaliserade organisationer 

Organisationer påverkas av moral som kommer från olika håll i samhället. En av källorna är 

politik där ideologier och ekonomi infiltreras i organisationerna genom t.ex. lagar. Politiska 

och religiösa värderingar gällande t.ex. kön och etnicitet blandas och mynnar ut i en 

uppfattning om ”rätt” och ”fel”. Moralen som påverkar organisationen kan t.ex. handla om 

föreställningar som finns i samhället om hur äktenskap ska se ut och varför det finns. Dessa 

föreställningar är kontextualiserade och påverkas ständigt av kultur, politik och ekonomi. 

Organisationerna får del av sin legitimitet genom att utföra det som samhället förväntar sig att 

organisationen ska utföra, på det sätt som förväntas. Därav ligger det i organisationens 

intresse att följa normer och regler i samhället. Uppfattningar om moral skiljer sig också 

geografiskt då lokala värderingar och uppfattningar kan inverka på organisationens sätt att 

agera (Hasenfeld, 2000:334–335).  

 Organisationen i sig kan även själv påverka vilken moral som representeras. Detta sker 

genom att organisationen lägger intresse på t.ex. forskning som de sedan anpassar 

verksamheten efter. Organisationen styr vad som ska vara i fokus i arbetet och insatser. Anses 

då en feministisk syn vara viktig kan fokus läggas på att ge kvinnor mer makt och deltagande 

(Hasenfeld, 2000:335). 

 Även tjänstemän som är verksamma inom organisationen påverkar den rådande 

moralen. De har utrymmet att tolka lagar och regler och välja insatser. I denna process spelar 

även deras egna uppfattningar in på tolkning och annat, som i sin tur påverkar utfallet. 

Tjänstemännens egna uppfattningar härrör från allmänt vedertagna normer i samhället. Det är 

tjänstemännen som är i direkt kontakt med klienter och för att underlätta sitt arbete tenderar 

tjänstemännen att kategorisera sina klienter. Kategoriseringen grundas i uppfattningarna om 

moral, både från samhälle, organisation, och person. Beroende på kategorisering ges olika 

förutsättningar beroende på hur bra/dåligt klientens beteende anses vara (Hasenfeld, 

2000:336–337). Hur organisationens agerande ser ut beror alltså på politik, religion, kultur, 

ekonomi, kontext och tjänstemannens egen uppfattning av ”rätt” och ”fel”.  

 Vi menar att heteronormativitet påverkar den rådande moralen inom organisationen. 

Uppfattningen om vad som är manligt respektive kvinnligt och vad som är accepterat och inte 

kan ha inverkan på tanken om bra eller dåligt i adoptionshandläggning. Det vi fokuserar på i 
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vår studie är om män och kvinnor anses vara olika och representera olika egenskaper. Ligger 

olikheterna mellan könen bakom tanken att eftersöka både män och kvinnor eftersom de anses 

ha olika kvalitéer och egenskaper och kompletterar varandra? 

4. Metod och metodologiska o verva ganden 

I detta avsnitt kommer vi först presentera vårt tillvägagångssätt vad gäller datainsamling, 

bearbetning och analys och urval. Efter det anger vi studiens avgränsningar, studiens 

tillförlitlighet och etiska överväganden. Vi har genomfört en kvalitativ studie på grund av att 

det vi ämnat komma åt är tankar och resonemang hos familjerättssekreterare. Vi vill få svar på 

varför och hur det t.ex. kommer sig att de tänker på ett visst sätt. Bryman (2011:361) menar 

att kvalitativ forskning mer syftar till att tolka och förstå. 

 4.1. Insamling av tidigare forskning 

Vid insamlingen av tidigare forskning har vi använt oss av sökord så som jämställdhet, 

samkönade par, samkönade förhållanden, adoption, heteronormativitet, föräldraskap och 

samkönad adoption. För att få fram relevanta källor har vi även kollat upp referenslistor i 

artiklar vi hittat. Detta för att ledas vidare i ämnet då det varit svårt för oss att hitta relevanta 

källor. De databaser som vi använt när vi sökt källor är: ASSIA, Sage journals, OneSearch, 

Social Services Abstracts, Libris och Linnéuniversitetets egen katalog. Vi har även sökt källor 

via RFSLs hemsida och på SFI.dk. Insamling av tidigare forskning har varit svår. Det finns 

inte så mycket forskning på området, vilket kan bero på att samkönade par länge uteslutits 

från t.ex. äktenskap och att homosexuella familjekonstellationer inte är/har varit socialt 

accepterat. 

 4.2. Val av metod 

För att ha möjlighet att samla in relevant kvalitativ data bestämde vi oss för att genomföra 

enskilda kvalitativa intervjuer. Vi övervägde att genomföra fokusgruppsintervjuer eftersom 

Bryman (2011:446–447) skriver att fokusgruppsintervjuer ger tillgång till realistiska 

skildringar av gruppens gemensamma eller olika åsikter, uppfattningar och värderingar. Dock 

är inte vårt syfte att undersöka en grupps samverkan och diskussion. Fokusgrupper är även 

svårare att få till stånd då det krävs att flera handläggare från olika kommuner samlas vid ett 

tillfälle.  
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 Fördelen med enskilda intervjuer är bl.a. att intervjupersonen inte skulle känna sig lika 

tvungen att vara politiskt korrekt, utan känna sig skyddad av sin anonymitet. Det är även 

lättare att undvika missförstånd då det i enskilda intervjuer blir enklare att fråga om förklaring 

eller liknande utan att behöva avbryta en diskussion. En enskild intervju blir även på en mer 

personlig nivå som kan göra det lättare för intervjupersonen att öppna sig. Vi anser därför att 

enskilda intervjuer passar vår studies syfte bättre. 

 När det gäller själva intervjuerna valde vi att genomföra semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att man som forskare utgår ifrån uppsatta teman och 

frågor utifrån dessa teman. Tanken med semistrukturerade intervjuer är att intervjupersonen 

ska ha möjligheten att anpassa sitt svar på sitt sätt. Den som intervjuar har även möjlighet att 

ställa följdfrågor på det som kommer upp i intervjun (Bryman, 2011:415). Vi valde att 

använda semistrukturerade intervjuer för att låta intervjupersonerna själva kunna tolka och 

välja fokus under intervjun. Frågorna behövde inte heller komma i samma ordning som vi 

först tänkt. Detta för att kunna anpassa intervjun ännu mer så att intervjupersonen kunde välja 

vad som var viktigt. Vi ville även ha möjlighet att ställa följdfrågor på det som kom fram, 

eftersom det var möjligt att vi inte tänkt på allt eller haft förkunskaper nog att formulera 

frågor på förhand. Vilket innebär att vi kunnat vara mer flexibla under själva 

intervjusituationerna (jmf. Denscombe, 2009:234). 

 4.3. Urval 

I början hade vi ambitionen att göra en jämförande studie och jämföra resonemang mellan 

handläggare som handlagt samkönad adoption och de som inte gjort det. Med tanke på hur få 

det är som handlagt adoptionsärenden med samkönade par tillsammans med den geografiska 

möjligheten att genomföra studien valde vi att inte genomföra en jämförande studie. När vi 

sedan valde kommuner började vi med att avgränsa oss geografiskt via län. Vi valde ett län 

där inga av kommunerna handlagt samkönade adoptioner. Detta såg vi på en lista över 

Sveriges kommuner där man angett adoptionsansökningar från samkönade par i varje 

kommun. Med tanke på vårt fokus på det omedvetna ansåg vi att det var till fördel att 

handläggarna inte handlagt ett ärende där de ansökande varit av samma kön. Om de skulle 

handlagt sådana ärenden hade de kanske varit mer medvetna och insatta i frågan om 

samkönade par, både på gott och ont. En annan faktor som gjorde att vi valde att lägga fokus 

på de som inte handlagt samkönade par i adoption var att det var flest kommuner som aldrig 
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handlagt samkönad adoption. Vi valde att undersöka deras resonemang och uppfattningar i 

frågan.  

 När vi valt län ringde vi till socialtjänsten i kommunerna inom länet och därefter blev 

det tillgänglighet som styrde vilka kommuner och familjerättsekreterare som ville delta i 

studien. Fyra kommuner hade möjlighet att delta. Två av kommunerna bidrog med två 

familjerättssekreterare. Studien baseras alltså på sex intervjuer med handläggare inom 

familjerättsliga frågor. Här kan vi se att vi använt oss av ett målstyrt urval blandat med ett 

bekvämlighetsurval. Ett målstyrt urval, skriver Bryman (2011), innebär att göra sitt urval för 

att passa frågeställningar på bästa sätt och bekvämlighetsurval baseras på tillgängligheten av 

intervjupersoner (Bryman, 2011:433–434). Vårt urval är målstyrt eftersom vi valde att 

intervjua just familjerättssekreterare som jobbar med bl.a. adoptionshandläggning för att rama 

in våra frågor på bästa sätt. Bekvämlighetsurvalet var när de som kunde och ville fick delta. 

 Anledningen till att vi inte gjorde fler intervjuer var att tillgängligheten var begränsad 

samt att svaren från samtliga inte skilde sig nämnvärt från varandra för att vi skulle anse att 

fler intervjuer skulle vara fruktbart för studiens resultat. Dessutom är vi inte ute efter 

representativitet, dvs. att resultaten ska representera ”alla” familjerättssekreterares 

resonemang, utan vårt intresse ligger i att ta upp och undersöka om tendenser till 

motsättningar mellan jämställdhetsargument som grundas i heteronormativitet och samkönade 

pars möjlighet att adoptera.  

 Vi har intervjuat följande personer: Kim examinerades som socionom 1975 och har 

jobbat med familjerätt sedan 1994. Jamie fick sin socionomexamen 1984 och har jobbat med 

adoptionshandläggning i 26 år. Robin har utländsk utbildning (som sedan kompletterats i 

Sverige) och har jobbat inom familjerätten i ett år. Sascha blev examinerad socionom 1978, 

men har sedan 1976 jobbat med familjerätt. Mika blev färdig socionom 2005 och har jobbat 

med familjerätt i 6 år. Sam examinerades 1983 och har jobbat som familjerättssekreterare 

sedan 1989. Alla våra intervjupersoner jobbar just nu som familjerättssekreterare. Namnen på 

våra intervjupersoner är fingerade. 

 4.4. Avgränsning 

Vi har valt att inte genomföra intervjuer med par/personer som ansökt om adoption, varken de 

som fått bifall eller avslag. Detta av både etiska och praktiska skäl som t.ex. tillgänglighet. 

Tillgänglighet och praktiska skäl avgjorde även att vi valt att inte göra en jämförande studie 

mellan de som handlagt samkönad adoption och de som inte gjort det. Vi har även dragit 
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gräns vid att inte analysera själva utredningsprocessen, lagstiftning, samarbete med eller 

funktion av adoptionsbyråer. Vår ambition är att studera om och på vilket sätt heteronormen 

kan förstärkas av socialsekreterarnas föreställningar om jämställdhet, kön och könsroller. 

Således har vi valt att inte studera andra faktorer så som etnicitet, ålder, socialbakgrund, klass 

och hur dessa faktorer påverkar handläggningens gång i en medgivandeutredning. Eftersom vi 

vill undersöka familjerättssekreterares föreställningar och resonemang under 

handläggningsprocessen har vi inte intervjuat ansökande par då det inte är relevant för vår 

studies fokus, se vidare diskussion kring detta under etiska överväganden. 

 4.5. Genomförande av intervjuer 

Vid de två första intervjuerna var vi båda två med och då var det en av oss som huvudsakligen 

höll i intervjun. Vid de fyra sista intervjuerna var det bara en av oss som närvarade vid 

intervjuerna.  

 Innan intervjuerna genomfördes formulerade vi en intervjuguide. I utformandet av 

intervjuguiden bestämde vi först teman: jämställdhet, könsroller, samkönad adoption. Utifrån 

dessa teman formulerade vi frågor att ställa vid intervjuerna (jmf. Bryman, 2011:419). Vi 

genomförde semistrukturerade intervjuer eftersom vi ville ha utrymme för följdfrågor och 

utveckling eller fördjupning i någon fråga. Vi försökte även hålla frågorna så öppet 

formulerade som möjligt, dock med vissa undantag. I intervjuer menar Denscombe 

(2009:265) att det kan vara svårt att bekräfta det som intervjupersonerna uppger under 

intervjun, särskilt när det rör intervjupersonernas erfarenheter och uppfattningar i vissa frågor, 

vilket riskerar minska intervjudatans validitet. Kvale & Brinkmann (2009) skriver att 

systematisk användning av ledande frågor kan vara lämpligt för att kontrollera reliabiliteten 

och validiteten i intervjupersonernas svar (Kvale & Brinkmann, 2009:186,188).  Vi har därför 

först ställt de öppna frågor vi formulerat i intervjuguiden för att få tillgång till 

familjerättssekreterarnas spontana tankar och reflektioner kring given fråga. Sedan ställde vi i 

vissa fall mer ledande frågor för att kunna ställa de olika temana mot varandra och därmed 

kunna lyfta fram komplexiteten i relationerna i de olika teman vi valt att studera. Detta 

medförde även att vi kunnat nå någon form av tydlighet i deras utsagor. 

 Varje intervju spelades in med ljudinspelning för att vi sedan skulle kunna återge exakta 

formuleringar och resonemang. På så sätt missar vi heller ingen viktig information som annars 

kunnat hamna ur fokus. Bryman (2011:428) menar att när man spelar in intervjun minskar 

risken för omedvetna tolkningar, att något glöms bort och det blir en mer noggrann analys när 
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forskaren kan lyssna på svaren om och om igen. Inspelningar innebär att både vad som sägs 

och hur det sägs kommer med. 

 4.6. Bearbetning och analys 

För att säkerställa att intervjupersonernas utsagor blir korrekt återgivna har vi transkriberat 

intervjuerna, vilket också möjliggjort att vi kunnat fokusera mer på vad intervjupersonen 

säger och lättare kunna ställa följdfrågor (jmf. Bryman 2011: 428-429). 

 Vi valde att använda oss av det Holme & Solvang (1997) kallar helhetsanalys. Steg ett: 

Att dela in materialet i teman (Holme & Solvang 1997:141). Vi läste igenom materialet flera 

gånger för att få en översikt och lättare kunna plocka ut det väsentliga ur materialet. De teman 

vi valde att dela in vårt material i är: Föräldraegenskaper, jämställdhet och könsroller och 

samkönade par och adoptioner. För att sedan underlätta presentationen av resultatet kodades 

materialet ytterligare en gång med nyckelord i varje stycke för att lätt kunna se och 

sammanställa alla intervjupersoners svar, och lätt kunna upptäcka likheter/skillnader i 

resonemangen. Steg två: Formulera frågor (Holme & Solvang 1997:141–142). De frågor vi 

valt att analysera våra resultat utifrån är 1: I vilken utsträckning påverkar föreställningar om 

kön och/eller könsroller bedömningen av föräldraförmåga? 2: Hur ses jämställdhetsfrågan i 

förhållande till kön och könsroller i samkönade respektive olikkönade förhållanden? 3: Hur 

påverkas samkönades förutsättningar i medgivandeutredningar av uppfattningar om kön och 

jämställdhet? I formuleringen av dessa analysfrågor har vi utgått från våra frågeställningar för 

att få med alla viktiga punkter så som föräldraförmåga, könsroller och jämställdhet. 

Analysfrågorna är med andra ord sammanslagningar av våra frågeställningar för att sätta 

frågeställningarna i relation till varandra. Anledningen till att vi använder oss av dessa 

analysfrågor är att vi vill tydliggöra och belysa den eventuella heteronormativiteten i 

adoptionshandläggningen, vilket svarar för vår tredje frågeställning. Steg tre i vår 

analysmetod är en systematisk analys av materialet vilket innebär att vi tillämpar de frågor vi 

formulerat i steg två (jmf. Holme & Solvang 1997:142). 

 4.7. Studiens tillförlitlighet 

Studiens tillförlitlighet baseras på intervjupersonernas trovärdighet, dvs. att det som 

intervjupersonerna säger har en sanning och ett så litet felvärde som möjligt (Patel & 

Davidsson, 2003:100). Vad vi inte får glömma när det gäller intervjuerna agerar 

familjerättssekreterarna utifrån sin roll som myndighetsföreträdare. De är medvetna om att det 
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de säger kommer återges och analyseras och det kan innebära att de både medvetet och 

omedvetet agerar och svarar politiskt korrekt. Alltså speglar svaren kanske inte alltid 

verklighetens agerande till fullo, men genom att låta intervjupersonerna veta att de är 

anonyma möjliggör vi för dem att tala fritt.  

 Tillförlitligheten, reliabiliteten, beror också på om samma studie kan genomföras igen, 

med samma personer, med samma resultat (Patel & Davidsson, 2003:101; Bryman, 

2011:352). Detta menar vi kan påverkas av personernas kunskapsinhämtning. Har 

intervjupersonerna t.ex. gått utbildning i någon av frågorna kan även deras resonemang och 

svar komma att ändras eftersom socialt arbete ständigt är i förändring. Vårt fokus ligger alltså 

på nuet och att visa på resonemang som förs just nu.  

 Bryman (2011) för resonemang kring studiers äkthet och vikten av att ge en rättvis bild 

av det som framkommit i intervjuerna. Detta kan handla om åsikter och uppfattningar som 

intervjupersonerna uttrycker (Bryman, 2011:357). För att styrka studiens äkthet har vi lyft 

fram både likheter och olikheter i vårt resultat. Även om majoriteten haft liknande åsikt 

redovisas även den avvikande åsikten. Själva uttrycken säkras genom flera citat som är tagna 

från transkriberingar. 

 Trots att flera av våra intervjupersoner är från olika kommuner har svaren varit lika 

varandra. Detta kan tyda på att intervjuer även i andra kommuner, med andra personer, kan ge 

liknande resultat. Vårt urval är däremot inte brett nog för kvantitativ generalisering. Vi har 

också genomfört omfattande intervjuer som går igenom de olika ämnena noggrant. Vi tänker 

även att teorier så som heteronormativitet förstärker och i vissa fall bekräftar det 

intervjupersonerna säger, vilket gör att en teoretisk generalisering är möjlig (jmf. 

Överförbarhet; Bryman, 2011:355).  

 När det gäller inspelning av intervjuerna menar Patel & Davidsson (2003:101) att detta 

bidrar till att förstärka studiens tillförlitlighet. Tillförlitligheten förstärks då vi kan lyssna 

igenom flera gånger, återge ordagrant och minska risken för feltolkningar. 

 Bryman (2011:355) skriver att tillförlitligheten även stärks genom att de som intervjuar 

inte låter sina egna värderingar och åsikter spegla av sig i intervjun så att den som intervjuas 

påverkas av detta. Vi hanterade detta genom att försöka vara lika likgiltiga till alla svar, 

oavsett egna värderingar och att inte reagera annorlunda beroende på intervjupersonens svar. 

På så sätt anser vi att vi gjort det vi kunnat för att minska påverkan från oss i 

intervjusituationen. 
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 4.8. Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002:7–14) finns det fyra grundläggande etiska principer. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 I denna studie har vi ställt frågan om intresse till intervju och därefter är det 

intervjupersonerna som avgör om deltagande. När vi frågade om det fanns intresse 

presenterade vi vad vår studie handlar om. Innan intervjuerna inleddes var vi noga med att 

informera om att intervjupersonerna har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande i studien 

och lämna intervjun. Det blir därmed tydligt att deltagandet är helt frivilligt. Vi är medvetna 

om att det är svårt att delge de deltagande all information om studien och har försökt göra 

detta på ett så övergripande och tydligt sätt som möjligt. Vi har även erbjudit oss att svara på 

eventuella frågor som kan komma upp i efterhand (jmf. informationskrav och samtyckeskrav; 

Vetenskapsrådet, 2002:7–11). I början av intervjuerna klargjordes även att vi låter de som 

deltagit vara anonyma samt att vi inte avslöjar i vilket län eller i vilka kommuner vi 

genomfört intervjuerna då det kan bidra till en ökad frihet i intervjun (jmf. 

konfidentialitetskravet; Vetenskapsrådet 2002:12–13). I presentationen av resultatet valde vi 

att ge våra intervjupersoner fingerade namn. Vi valde könsneutrala namn eftersom vårt fokus 

inte ska ligga på familjerättssekreterarens kön. När det gäller svaren vi får i intervjuerna 

kommer dessa enbart att användas och presenteras i vårt resultatavsnitt. Materialet kommer 

inte publiceras i andra sammanhang eftersom vi inte är ute efter att hänga ut någon person 

eller myndighet (jmf. nyttjandekravet; Vetenskapsrådet, 2002:14). 

 När det gäller neutralitet skriver Eliasson (1995:28) att vi som väljer perspektiv, så som 

klientperspektiv eller myndighetsperspektiv, antingen gör detta medvetet eller omedvetet. Det 

perspektiv som väljs är ofta enklare för forskaren att relatera till eller sätta sig in i. I denna 

studie har vi valt att ta till oss tjänstemäns tankar och resonemang och inte tagit med 

ansökande föräldrars perspektiv. Motivet till vårt perspektivval är att personer som är mitt i en 

utredning eller fått avslag kan ha starka känslor och frustration som påverkar t.ex. uttalanden i 

intervjuer. Risk finns även att vi genom intervjuer river upp sår och gör mer skada än nytta för 

dem vi intervjuar. De som ansöker kan sägas tillhöra det Eliasson (1995) kallar svaga parter 

eftersom de är i beroendeställning till myndigheten. De hamnar rent maktmässigt i underläge. 

Eliasson (1995) menar att ett klientperspektiv annars kan bidra till att få klienters röster hörda 

och att ett annat perspektiv riskerar att märka ut klienters tillkortakommanden och vad de bör 

uppnå (Eliasson, 1995:31, 168). I vår studie vill vi, trots fokus på tjänstemännen, inte påpeka 

vad klienter saknar eller liknande i förhållande till det som intervjupersonerna säger. En annan 
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av tankarna bakom perspektivvalet är rent praktisk, nämligen tillgänglighet, då det är lättare 

att komma i kontakt med socialsekreterare än ansökande.  

 Något vi också behöver reflektera över är: vem avgör rätt och fel? Vår uppgift är inte att 

avgöra och värdera vilken/vilka familjerättssekreterare som har rätt och fel i sina resonemang, 

vi fokuserar snarare på vad som kan begränsa möjligheterna till adoption för t.ex. samkönade 

par. Vi kommer dock förhålla oss kritiska till det som framkommer i bl.a. intervjuer. 

5. Resultat 

I detta avsnitt kommer vi sakligt presentera vårt insamlade material. Vi har valt att presentera 

materialet i tre olika teman: Bedömning av föräldraförmåga, Jämställdhet och könsroller och 

Samkönade par och adoption. När vi i fortsättningen skriver motsatt kön menar vi det 

biologiska kön som föräldrarna inte representerar. 

 5.1. Bedömning av föräldraförmåga 

När det gäller våra frågor som handlar om t.ex. hur de ansökande ska vara och vad som är 

lämpligt/mindre lämpligt (se bilaga 1) blev svaren hos samtliga intervjupersoner lika. Svaren 

var t.ex. att innan en medgivandeutredning börjar ska personerna gått en föräldrautbildning. 

Det är numera ett krav för att utredningen ens ska inledas. Föräldrautbildningen ska förbereda 

och informera om t.ex. adoptivbarnens speciella behov och vad det innebär att genomföra en 

adoption. 

 Medgivandeutredningen inleds med att undersöka om det finns några uppenbara hinder 

för att bli adoptivförälder. Våra intervjupersoner menar att sådana hinder som kan stoppa 

utredningen kan vara för hög ålder eller om personen förekommer i exempelvis 

kriminalregister. Vår intervjuperson Mika säger att om de ansökande förekommer i något 

register påbörjas inte utredningen på allvar eftersom en adoption då inte är tänkbar. När det 

kommer till ålder säger Kim att man bör vara högst 42 år vid påbörjan av processen eftersom 

det kan ta några år och den ansökande beräknas då vara runt 45 år innan barnet i så fall 

kommer. Vidare handlar det om de ansökandes hälsa och då ska de ansökande lämna 

läkarintyg. Förekommer någon allvarlig sjukdom är det något som, beroende på 

sjukdomsbild, kan ligga personen/personerna till last i adoptionsutredningen. Två av våra 

intervjupersoner nämner att psykisk sjukdom är något de ser väldigt negativt på. Det handlar 
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om en bedömning om de ansökande är lämpliga och kapabla att ta hand om ett barn och då 

ligger en eventuell psykisk problematik till last för den/de som vill adoptera.  

 Om det är ett par som ansöker anses det vara viktigt att engagemanget hos de som 

ansöker är lika starkt hos båda parter. Några av intervjupersonerna säger att om den ena 

parten vill adoptera mer än den andra är det något som måste utredas ytterligare. Detta kan 

bl.a. komma fram i enskilda samtal som familjerättssekreterarna har med var och en av de 

ansökande. 

Ja en jätteallvarlig sak är ju om det visar sig att det är den ena som vill 

och den ena bara driver på och den andra inte alls är, tycker att de här 

är lika… asså det det är… lutar åt avslag asså. Så som jag tänker i alla fall. 

Om man skulle märka det. (Mika) 

När det gäller ekonomi och arbete/arbetslöshet är även det något som utreds. I vissa fall läggs 

vikt vid ekonomiska förutsättningar då vissa länder har krav på arbete eller en viss inkomst 

för att de ansökande ska anses vara lämpliga. I Sverige menar våra intervjupersoner att det 

inte finns samma krav eftersom det i Sverige är möjligt att försörja sig på en lön. Robin säger 

att ekonomi är en viktig del i adoption också på grund av att de måste klara av sin ekonomiska 

situation. Men tanken kring ekonomisk situation har också ändrats med tiden: 

[…] Men om ja tänker liksom hur det var när jag började, då var det 

jättemycket fokus på det här att det ska vara fina familjer, det skulle va 

liksom, dom skulle ha status om man säger så. Det är inte alls på samma 

vis nu, utan nu handlar det verkligen om barnet, att man ska se till att 

[…] barnet har det garanterat bra […] (Jamie) 

Våra intervjupersoner berättar att de under medgivandeutredningens gång har enskilda samtal 

med var och en av de som vill adoptera. Dessa enskilda samtal syftar till att behandla och 

diskutera personens egen uppväxt, relation till släkt och vänner, sociala situation, intressen, 

tankar kring adoption, synen på relationen till sin partner och andra saker som blir aktuella 

under utredningens gång. Som tidigare nämnt är det viktigt att båda är engagerade i 

adoptionen, men det är även viktigt med förmåga att reflektera kring sin egen uppväxt och de 

erfarenheter man bär med sig. Robin menar att det är bra att tänka efter vad som var bra i sin 

egen barndom, vad man vill ta med sig och inte ta med i sin egen barnuppfostran. Kim säger 

att det inte handlar om att ha haft en bra barndom, utan mer om tankar om och hanteringen av 

de eventuella svårigheter man gått igenom. Förmåga att reflektera gäller även relationen till 
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släkt och vänner och hur de ansökande hanterat eventuella problematiska relationer. 

Familjerättssekreterarna menar att det är till fördel om de ansökande har en stabil social 

situation och att man lever ett ordnat liv.  

 Fem av intervjupersonerna betonar att relationen till och samspelet med sin partner ses 

som den viktigaste faktorn i medgivandeutredningen där stabilitet och konflikthantering är 

centrala teman. Våra intervjupersoner nämner att bråk alltid existerar på någon nivå, men det 

viktiga är hur konflikthanteringen fungerar. Mika säger i intervjun att de i de enskilda 

samtalen fokuserar en del på just konflikthantering: 

Ja asså ett par asså som, som det visar sig i utredningen att dom har en 

stabil relation. Hur man nu kan vara säker på det men, jag pratar ju 

enskilda samtal också och dom får berätta enskilt då hur, hur deras 

relation är och hur man löser konflikter och så. (Mika)  

Mika framhäver vikten av den stabila relationen och att en del i utredningen av relationen är 

hur paret löser sina konflikter. Mika tänker också på hur det skulle bli för ett barn att komma 

till ett par  som lägger mycket tid på sig själva och sina konflikter.  

Jag tänker att det är viktigt att ett barn kommer till en relation där man 

liksom inte sysslar så jättemycket med sig själva hela tiden utan kan 

lägga en tid på dehär barnet då. (Mika) 

Just i fråga om parets relation och hantering av konflikter nämns även hur parets syn på 

barnuppfostran ser ut. Det som eftersträvas här är en gemensam uppfattning om hur de ska 

uppfostra det kommande barnet, att de ska vara samspelta och överens. I intervjuerna kommer 

det fram att om det finns meningsskiljaktigheter läggs mycket tid åt att samtala om dem och 

vad de grundas i. Jamie menar att för stora meningsskiljaktigheter kan vara negativa för 

barnet och att det då innebär att detta måste utredas ytterligare.  

Ja men om man säger att den ena kanske är väldigt hård i sin eh… 

barnuppfostran och tycker att eh så och så och så ska det va och sen den 

andra den kanske är liksom… lite… vagare, då kan det liksom… väldiga 

kollisioner i det och… det blir ju inte bra för barnet att hamna i det. 

(Jamie) 

Just tanken om barnet nämns i alla intervjuer. Detta skedde ofta i samband med motivet till 

adoption och i relation till barnets bästa. Är det på grund av sin egen vilja och sitt eget behov 
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som man ansöker om adoption eller är det med fokus på barnets behov? Sam menar att det är 

viktigt att de blivande föräldrarna kan se barnets behov och ha både förmåga och tid att 

tillgodose de behoven. I intervjun med Sascha kommer det fram att det är svårt att som 

handläggare ha barnet i fokus eftersom det är de ansökande man träffar, men fokus måste 

ändå ligga på barnets behov: 

[…] den här familjen är till för barn. Barnet är inte till för familjen. Asså 

det kan ju finnas människor som har otroligt het längtan efter att få ett 

barn, men asså det är inte säkert att det kanske är rätt i alla fall. För att 

dom här barnen, precis som jag sa, kan alltså ha... kräva väldigt mycket 

annat utav eh föräldrarna som kanske blir svårt på sikt. Att det kanske 

egentligen så finns det en, verkligen en önskan kvar att få ett biologiskt 

barn. Men asså det är barnens behov. (Sascha) 

Det finns intresse till själva motivet till adoption och mycket i bedömningen handlar då om 

barnets bästa och behov samt hur föräldrarna ska vara och tänka för att möta det behovet: 

Ja, det är ju dom som kan reflektera över och sätta barnets bästa i fokus 

och liksom ha barn. Inte mycket att dom vill ha barn för att fylla egna 

behov, utan liksom att det är ju egentligen att h… att ha barn för barnets 

bästa, för att ge barnet det det behöver. (Robin) 

Intervjupersonerna är överens om att det är den övergripande bilden av de ansökande som 

avgör om det blir ett bifall eller avslag. Kim menar att de som adopterar bör vara vanliga 

människor med vanliga värderingar: 

Man måste inte vara en super-person eller super… Blivande super-

förälder, det handlar inte om det. Man kan… asså det är vanliga 

människor, med vanliga värderingar och så. Men det är klart det kan 

vara något som är väldigt avvikande, när man tänker: OJ! Hur får ett 

barn det här eller… att man tänker att man… Det här paret kommer 

liksom brista i omsorgen om ett barn då försöker man ju i första hand 

avstyra en adoption. (Kim) 

När det gäller föräldraförmåga säger Sam att det inte enbart handlar om att de ansökande 

själva ska klara av alla saker runt ett barn. Enligt Sam är det även viktigt att föräldrarna har 

inställningen att det är okej att söka hjälp om de känner att de inte skulle klara av någon del. 
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Eftersom barnet alltid ska vara i fokus är det viktigt att ta hjälp av andra om det skulle 

behövas för att kunna se till barnets bästa.  

 Om vi bortser från de uppenbara hinder, ex. allvarlig sjukdom, missbruk och 

kriminalitet vi presenterade inledningsvis är det familjerättssekreterarna uppger tilldelas vikt 

vid bedömningsprocessen: Att engagemanget ska vara lika starkt hos båda de ansökande 

föräldrarna. Även motivet till adoptionen är viktig. De ansökandes förmåga att reflektera över 

sin egen uppväxt och erfarenheter, dock är det inte uppväxten och erfarenheterna i sig som 

tilldelas vikt, utan hur de ansökande hanterat dessa. Att paret har en stabil och ordnad social 

situation. Relationen och samspelet paret emellan uppgavs också vara viktig. Förmåga att 

hantera konflikter och att paret kan komma överens ansågs också vara av vikt, särskilt vad 

gäller synen på barn och barnuppfostran. Tid till och förmåga att tillgodose ett barns behov, 

samt förmåga att reflektera kring sin egen förmåga eller oförmåga som förälder. Vidare 

berättade intervjupersonerna att ekonomiska förutsättningar inte var av vikt, förutsatt att paret 

har förmåga att försörja ett barn. Det är alltså summan av alla ovanstående faktorer som avgör 

utfallet i utredningen, men flera av de vi intervjuat menar att det sällan under deras tid i yrket 

resulterat i avslag.  

 5.2. Jämställdhet och könsroller 

När vi frågar om kön och vad det innebär svarar flera av de intervjuade att kön är man/kvinna 

och att det finns en biologisk skillnad där mellan. Sam säger att det finns biologiska skillnader 

och att man tänker olika som man och kvinna, dock menar Sam att samma person även kan ha 

både manliga och kvinnliga attribut. Tanken om att kön är socialt påverkat kommer också upp 

under intervjuerna och de flesta svarar att kön och vår uppfattning om könsroller är en 

blandning av både biologiska faktorer och sociala konstruktioner.  

 Intervjupersonernas uppfattningar om vad könsroller innebär hade både likheter och 

olikheter: 

[…] men det är ju inte alls säkert att det är en kvinna som är mer 

moderlig eller mannen som är mer faderlig, det ka… asså det det kan ju 

verkligen vara så att vissa kvinnor har mer ansvarsroll i familjen arbetar 

mera eller är den som... som har hand om det prak… asså… så är det ju. 

Det kan ju verkligen skiljas åt […] (Kim) 
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[…] Dom liksom… det känns att det kommer att fungera i deras tankar, 

då tycker jag inte att vi ska bland oss i det ehm hur mycket jämställt är 

det, utan att det är viktigt att det funkar i deras familj. Så om det är hon 

som mekar och han diskar, det spelar ingen roll. Det ska funka. (Robin) 

[…] allmänt sådär när jag träffar folk… ja asså att det är som det är, att 

det fortfarande är oftast kvinnan som ha huvudansvar för 

hushållssysslor och så. Att det är så det är ju naturligtvis bara en social 

konstruktion tänker jag som ligger långt tillbaka och långt tillbaka var 

det ju av praktiska skäl som det blev så, tänker jag. Och sen ligger det 

kvar […] (Mika) 

[…] Jag tänkte att det viktiga med manliga och kvinnliga förebilder. […] 

Tänkte jag för för eh… men det är ju viktigt med både manlig (och 

kvinnlig, författarnas anmärkning), men det kan va en kvinna som är ju 

manlig. Som minsann: Nu fixar vi det här! Typ. (Robin) 

Det går alltså att utläsa att det finns en uppfattning om vad en manlig respektive kvinnlig roll 

innebär. De egenskaper våra intervjupersoner kopplar till manligt är att vara handlingskraftig, 

praktisk, ansvarstagande och meka med bilen. De kvinnliga egenskaperna är istället att ta 

ansvar för hemmet och de sysslor som hör därtill. Intervjupersonerna gör inte ett problem av 

att dessa roller skulle behållas traditionellt eller brytas, så länge det är bra för alla parter. 

 Vad gäller frågan om jämställdhet och könsroller i samkönade förhållanden skiljer sig 

inte svaren åt avsevärt mycket. Det finns en uppfattning om att det finns manligt och kvinnligt 

även i samkönade förhållanden: 

[…] Asså det vet man ju inte... ett samkönat par tänker jag kan leva också 

manligt-kvinnligt. väldigt manligt-kvinnligt i sin relation, beroende på 

vem man är, så att eh ja… som jag kan tänka mig. (Kim) 

Det som framkommer i intervjun med Mika är att det finns en uppfattning om att roller och 

sysslor inom samkönade förhållanden justeras utefter intresse: 

Jag vet inte, det är bara såna där myter man har... liksom man tänker det. 

Att det finns säkert en som är mer feminint lagt och en som är mer 

kvinnligt... mer manligt då. Utifrån, utifrån vad man tycker är roligt att 

göra och så då […] (Mika) 
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Vad gäller jämställdhetsfrågan nämndes den på olika sätt i våra intervjuer. Ett av sätten var 

inom verksamheten vid exempelvis rekrytering, ett annat sätt var inom relationer, både 

heterosexuella och samkönade. Vad gäller jämställdhet inom verksamheten var svaren lite 

olika. De fem som nämnde verksamheten i samband med jämställdhet hade samma 

uppfattning när det handlar om att det ofta är fler kvinnor som jobbar på socialkontor. De var 

även överens om att verksamheten oftast eftersöker män, eller manliga sökande i 

rekryteringen, men att de anser att könet inte ska gå före kompetens. Svaren skilde sig 

däremot åt när det gällde hur viktig jämställdhetsfrågan är på verksamhetsnivå. De flesta 

ansåg att frågan är viktig. Kim nämner att det är viktigt att myndigheten har ett jämställt 

perspektiv t.ex. i fråga om barns behov av båda föräldrarna. Robin menar att verksamheten 

ska föregå med gott exempel i frågor om jämställdhet. Den som sticker ut i sina svar är Mika 

som säger att jämställdhetsarbete inte är något som socialtjänsten ska hålla på med. Samtidigt 

säger Mika och de andra att det är viktigt med jämn fördelning av män och kvinnor i 

exempelvis samtal med föräldrar (man och kvinna i detta fall). Detta för att det i nuläget ofta 

är fler kvinnor i samtalen och att det finns risk att mannen känner sig utanför och att ingen 

lyssnar. Därför är det viktigt med en jämn könsfördelning. Sascha säger att det dock inte är 

samma synsätt som gäller på mansdominerade arbetsplatser: 

Och det är väl det man ser mest, sen så är ju det här, det är ju typiskt 

kvinnliga arbetsplatser och vi kvinnor, vi är ju jättesnälla för vi tycker ju 

att det blir bra, liksom åå, det måste komma män till våran arbetsplats 

och så. Jo, men det tycker vi, att det är ju jättebra med olika människor 

och så, men så om du tänker dig typiska manliga arbetsplatser är väl 

inte lika lyckliga och förorda kvinnor eller? (Sascha) 

Angående jämställdhet i heterosexuella förhållanden svarar intervjupersonerna att de överlag i 

utredningar inte lägger särskilt stor vikt vid att relationen ska vara jämställd. De flesta svarar 

att de anser att det är upp till var och en att bestämma hur de vill fördela sysslor i hemmet. 

Diskussionerna kring jämställdhet i relationer fokuserade på sysslor och makt i hemmet. 

Resonemangen som förs bland våra intervjupersoner är att de kan tycka att en traditionell 

uppdelning av sysslor kan vara acceptabel så länge ingen är förtryckt. Det som i detta fall 

menas med traditionell uppdelning av sysslor är att sysslorna delas upp efter biologiskt kön 

där det är mannen som exampelvis mekar med bilen och kvinnan som städar och lagar mat. 

Denna fördelning menar de intervjuade är accepterad om båda parter har valt det själva och är 

bekväma i sitt val.  
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[…] Det jag skulle acceptera om en kvinna väljer att vara hemma och inte 

jobba, och ta hand om barnen, men i… fast jag tycker det är konstigt. Det 

tycker jag faktiskt för det är inte… liksom det finns inte i min värld jag 

skulle aldrig göra så, men men om nu hon väljer det. Så det. Därför 

tycker jag inte det skulle inte påverka liksom själva bedömningen. 

(Robin) 

I fråga om adoptionshandläggning och jämställdhet handlar det mycket om att vardagen ska 

fungera och att ingen ska vara förtryckt. Alla nämner föräldraledigheten som en viktig del i 

jämställdhetsfrågan och då handlar det om båda delar på föräldraledigheten eller om det mest 

är den ena som är hemma. Anledningen till att frågan om jämställdhet blir aktuell är på grund 

av barnets bästa och att konflikter inte ska uppstå kring fördelning av sysslor och ledighet. 

Om konflikter skulle uppstå är det återigen en fråga om hur dessa hanteras.  

[…] Känner känner sig kvinnan väldigt otillfredsställd i relationen, asså… 

med den roll hon har så blir det ju inte bra för barnet. Och lika väl om 

mannen bara får utföra det kvinnan säger hela tiden, så kan ju också 

relationen se ut. Kvinnor är ju ofta ganska… ja asså... mannen utför och 

kvinnan talar om hur det ska va […] (Kim) 

Även Jamie uttrycker en tanke om barnets bästa i förhållande till jämställdhet och 

adoptionsutredningen: 

[…] om det skulle va så att den ene säger att: ja, men det får den andre ta 

hand om, det det är inte mitt område eller liksom… då känns det inte 

som att det här… asså då får man ju verkligen resonera kring: är det här 

bra för barnet? (Jamie) 

Det som nämns som ett stort problem gällande jämställdhet skulle vara om en av parterna, 

som tidigare nämnt, är förtryckt. Detta menar Robin skulle vara dåligt för barnet att växa upp 

i då det kan handla om att enbart en förälder (i intervjun nämns mannen) bestämmer och har 

makt och att den andra (i detta fall kvinnan) inte har något att säga till om, eller vågar säga till 

om något. Sam säger att obalans i förhållandet tyder på en osund relation som kan ha 

konsekvenser för barnet. Kim menar att det är viktigt att reflektera över de värderingar som 

överförs till barnet. Sascha menar att det finns en tydlig skillnad i förtryck och att parterna är 

överens: 
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Om du tänker asså med jämställda asså om du tänker att den ena valt att 

vara hemma och den andra har valt att arbeta utanför hemmet, det är en 

sak. Men om du märker att jämställd är… som gamla tider du vet när 

kvinnor hette fru Erik Johansson, dom hette ju aldrig sitt eget namn ens. 

Eller att… kvinnan får inte hantera pengar, hon har ingen, tar inga beslut 

att säga till om, då skulle jag verkligen dra öronen åt mig. (Sascha) 

Sascha säger att hon skulle reagera på om den ena parten är förtryckt och inte har makt eller 

rätt att fatta beslut i hemmet. Reaktionen blir inte lika stark om båda är överens, men 

beslutanderätten är något som måste finnas med enligt Sascha: 

Men asså om man har valt att den ena är hemma men ändå har samma 

beslutanderätt och liksom att man har kommit överens. Det är en annan 

sak för det andra är mer ett förtryck. (Sascha) 

I övrigt är intervjupersonerna överens om tanken att funktionen är viktigare än principen om 

lika sysslor. Mika uttrycker speciellt synen på att ändra för ändrandets skull: 

”[…] Samtidigt som jag kan tycka, varför ska man vända på det om det är 

så att kvinnan vill göra det huvudsakligen o ha ansvar för det. Och sen 

mannen har andra biten med hus och bygger och trädgård så… Om man 

vill ha det så så kan jag inte varför man ska ändra på det. Det kan jag bli 

ganska trött på” (Mika) 

När det då kommer till fråga om jämställdhet i samkönade förhållanden menar Jamie att det 

inte blir någon skillnad i bedömningen jämfört med ett heterosexuellt par. Det är två personer 

som ska fostra ett barn och då handlar det om samspelet. I fråga om könsroller i samkönade 

förhållanden finns en önskan från bl.a. Socialstyrelsen (2008) om att båda könen ska finnas 

representerade, men detta menar Jamie är förlegat: 

nej, den köper inte jag. Nej... Nej… nej, det… inte så, skulle inte jag vilja 

att man liksom... nej. Utan det är mer att… att man ska veta att det finns 

olika. Men och sen jobbar ju alla för att vi ska vara jämställda, då kan 

man ju liksom inte (skratt)… påtala att det då ska vara en manlig och en 

ska vara kvinnlig… nej… det är… förlegat tror jag […] (Jamie) 

Synen på jämställdhet inom samkönade förhållanden har alltså inte stor skillnad jämfört med 

heterosexuella förhållanden enligt Jamie.  
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 Vi kan se att intervjupersonerna har både en biologisk och en social förståelse av kön, 

dock när vi mer direkt frågade om kön var deras första ingivelse att uttrycka den biologiska 

förståelsen med uppdelningen man/kvinna eller flicka/pojke. När den biologiska förståelsen 

diskuterades lyftes skillnader fram i form av att kvinnor och män tänker olika. Resonemangen 

utvecklades sedan med den sociala förståelsen, framförallt när begreppet könsroller 

diskuterades i relation till jämställdhet. Intervjupersonerna gör skillnad på att bevara 

traditionella könsroller på frivillig väg och om det handlar om obalans i förhållandet eller 

förtryck, där det två senare beskrivs som problematiskt. Jämställdhetsfrågan blir också särskilt 

viktig i relation till barnets bästa på så sätt att en ojämn arbetsfördelning vad gäller 

hushållssysslor riskerar leda till konfliker. Inledningsvis uppger de att bedömningsprocessen 

och synen på jämställdhet för samkönade par är densamma som för olikkönade par, men 

efterhand resonemangen utvecklas går vissa skillnader att identifiera. Å ena sidan kan 

samkönade par, i likhet med olikkönade par, leva manligt-kvinnligt, å andra sidan att roller 

och sysslor fördelas utifrån intressen. Vad gäller jämställdhet på verksamhetsnivå talar 

intervjupersonerna främst om en jämn könsfördelning. 

 5.3. Samkönade par och adoptioner? 

I slutet av våra intervjuer ställde vi bl.a. frågor om adoptionshandläggningen med samkönade 

par skiljer sig från handläggningen med olikkönade par. Den första reaktionen vi fick från 

samtliga var snarlik och ingen av dem hoppades att handläggningen skilde sig åt. Sascha 

menar att enligt dagens direktiv får de inte göra skillnad mellan samkönade och olikkönade 

par. Intervjupersonerna anger att de hade behandlat ett samkönat par som vilket annat par som 

helst och att det är en relation som andra relationer. Mika menar att precis som olikkönade par 

delar samkönade par upp sysslor och annat och detta skulle vara fokus även här, med samma 

frågor och samma utredningsmetod. Kim säger att det personliga intresset för själva relationen 

däremot skulle bli större:  

[…] där skulle jag vara mer nyfiken på relationen. Hur ser den ut… hur 

ser relationen ut, hur ser rollfördelningen ut, vem gör vad... asså hur 

lever dom? […] Men det jag spontant är nyfiken på liksom... hur tänker 

dom liksom... hur lever dom, hur ser deras relation ut, hur hur kommer 

dom att fördela, kommer nå... asså… (paus) deras tankar kring barnet 

och barnuppfostran och vad vill dom ge sitt barn för värderingar och 
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tycker dom att det är viktigt med en manlig förebild... (paus). Det vet 

man ju inte. Asså det vet man ju inte. (Kim) 

Kim menar att man, förutom fokus på relationen, skulle lägga fokus på värderingar och 

förebilder av motsatt kön. Vidare säger Kim att det manliga och kvinnliga kan existera inom 

det samkönade förhållandet: 

Ett samkönat par tänker jag kan leva också manligt-kvinnligt, väldigt 

manligt-kvinnligt i sin relation, beroende på vem man är […] (Kim) 

Precis som Kim nämner här finns ett fokus på manligt och kvinnligt i relationen. Detta är Kim 

inte ensam om att nämna i intervjun. Vissa av de intervjuade har en uppfattning om att även 

om det är två av samma kön finns en möjlighet att den ena är mer manlig i sitt sätt medan den 

andra är mer kvinnlig. Mika och Robin däremot menar att det inte handlar om att utreda vem 

som är kvinnan och vem som är mannen i ett förhållande. Mika uttrycker att det mest kan ses 

som en myt och att man inte kan gå efter den uppfattningen. Däremot finns en tanke hos 

samtliga att barnet har ett behov av kontakt med både män och kvinnor. Robin säger att är det 

två mammor måste det finnas en pappa någonstans och att det är viktigt för barnet att ha 

kontakt med båda sina föräldrar. Finns det däremot ingen pappa som är känd i det fallet är det 

en fördel med att ha en man i nätverket. Sascha säger att en förebild av motsatt kön är att 

föredra och att det är olika viktigt med den kontakten beroende på barnets ålder: 

Men ändå på sikt, om vi säger att det är två män och dom adopterar en 

flicka, så kan jag tänka mig att med stigande ålder så behöver hon också 

ha asså... eh en kvinnlig förebild (Sascha) 

När vi frågade mer om förebilder av motsatt kön får vi fram av majoriteten att de anser att det 

är viktigt för barnet att ha kontakt med motsatt kön, även om det kanske bara handlar om en 

släkting till paret, en dagisfröken eller annat. Våra intervjupersoner menar alltså inte att det 

måste vara någon som tar mamma- eller papparollen, utan det handlar mer om att visa barnet 

att det finns två kön. Vi frågade Kim om det skulle kunna finnas nackdelar med kontakt av 

motsatt kön och fick svaret: 

Det tror jag inte finns några nackdelar... absolut inte. Jag tror att barn 

mår bra av att träffa… alla typer av människor. Och lever man med två 

kvinnor, även om dom har roll… en roll, roller sinsemellan som… asså en 

kvinna är mera manlig så att säga och en kvinna är mer kvinnl… det kan 
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ju va så… så… så är det ju aldrig en nackdel liksom med en manlig 

förebild eller en kvinnlig förebild, det tror jag absolut inte (Kim) 

Vi undrade vad som ligger bakom uppfattningen om att det motsatta könet till paret är viktigt 

och fick som svar att de olika könen bidrar med olika sidor: 

[…] Jag menar någonstans så är ju den biologiska saken så att att man 

behöver ju en från varje sida och alltihopa är ju utifrån barnets behov. 

[…] Man tänker ju ändå att bägge könen och den olikhet som man 

kanske ändå erbjuder är viktiga för ett barn ska få ta del utav… […] Det 

kan finnas personer som lever liksom i samkönade (relationer, 

författarnas anmärkning) och som verkligen kan, dom kan kompensera 

upp det här […] (Sascha) 

Olikheten bakom könen utifrån en biologisk förståelse är en av anledningarna till att 

intervjupersonerna nämner nätverket. Flera av de intervjuade menar att nätverket alltid har 

betydelse i adoptionsfrågor, men att det är lite viktigare när det gäller samkönad adoption. 

Anledningen till att det blir viktigare är för att någon som kan representera det motsatta könet 

för barnet och eventuellt agera förebild eftersöks. Vad Mika menar angående förebild är att 

det nödvändigtvis såklart inte behöver bli den personen som blir förebilden för barnet, utan 

det kan bli vem som helst som barnet möter. Synen på att båda könen är representerade kan 

också ses som Sam säger, att om paret inte har kontakt med någon med motsatt kön kan det 

tyda på en laddad bild av det motsatta könet. Det Sam menar är att problemet är vad det 

samkönade paret i sådana fall förmedlar till barnet. 

 Under intervjun med Robin kommer även barnets trygghet upp och att denna trygghet 

kan tillgodoses även om föräldrarna är av samma kön. Robin menar att fokus inte ska vara på 

vilket kön de ansökande har, utan deras förmåga att tillgodose barnets behov av trygghet. 

  Något samtliga familjerättssekreterare nämner i intervjuerna är medvetenheten de har 

om att det är svårt för samkönade att gå vidare efter ett medgivande från socialnämnden. Det 

de menar är att adoptionsbyråerna i nuläget inte samarbetar med länder som godkänner 

adoptioner till samkönade par. Själva medgivandet de får av svenska myndigheter innebär 

alltså inte ett barn. De intervjuade vill inte bidra till att ge de ansökande falska förhoppningar. 

[…] att det blir lite fel om socialnämnden ger medgivande och 

förhoppning för det blir ju ändå det… […] Det måste ju bli 

jättefrustrerande att inte… Vadå? vi är ju godkända, och sen händer det 
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inget. Ett medgivande har du ju en... två år på dig att sen få en adoption 

till stånd annars måste man söka ett nytt. Jag menar, hålla på så... ut och 

in, det är kämpigt. Så jag kan tycka att... att eh… man luras lite av att få 

ett medgivande och sen inte kunna komma vidare. (Jamie) 

Även Sascha uttrycker liknande resonemang: 

[…] Egentligen utifrån våra kriterier så vill vi godkänna dig utifrån 

SVENSKA kriterier, men vi vet att när du kommer till aa vilken 

adoptionsorganisation du nu än väljer så kommer du få betala stora 

pengar, men du kommer aldrig få något barn. (Sascha)  

Sascha menar att det inte spelar någon roll om paret får ett beviljande beslut eftersom svenska 

adoptionsbyråer ändå inte samarbetar med något land som godkänner homosexuella som 

adoptivföräldrar. 

Och då känns det ju mera okej att säga det att vi kanske ska tänka om, 

men det är ju inte heller rätt att jag inte ska godkänna dom för det är ju 

ändå också ett papper som ligger till last på något sätt. Utan ska dom 

godkännas så ska dom, men dom kanske behöver veta att deras chanser 

är små. (Sascha) 

Förutom denna problematik att ett medgivande inte räcker för att få ett barn finns även andra 

tankar kring samkönad adoption och om det är lämpligt eller inte. Centralt i den tanken är om 

adoption är rätt område för en jämlikhetsdiskussion: 

Jag har absolut inget emot att man lever i ett... samkönad relation. Inte 

någon tanke på det. Alla människor lever som dom vill, men jag är inte 

så säker på att, att... att dom ska adoptera barn i första hand. Utifrån att i 

småstäder och sådär i alla fall så är det inte fullt accepterat i bland alla 

människor. Och ett barn som kommer och har vart med om så mycket 

ska liksom inte behöva ha det också. (Mika) 

Det Mika säger är att samhället inte alltid är accepterande i fråga om samkönade förhållanden 

och att detta skulle innebära ytterligare en påfrestning för barnet som redan tidigare gått 

igenom mycket.  
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Och sen drabbar det homosexuella och det är tragiskt, men vi kan 

liksom inte... Barnen så att säga ska inte in i detta och försöka göra det 

rättvist, det är inte deras uppgift. Så länge inte landet och människorna 

är liksom överens i detta så ska inte barnen drabbas av det. (Mika) 

Till sist säger Sam att man som familjerättssekreterare inte kan låta sina egna tankar om 

adoptioner och samkönade spela in i bedömningen. Sam menar att alla privata föreställningar 

och åsikter måste ”hållas i schack” och att om man har bekymmer med det borde man fundera 

på hur det ska hanteras och lösas eller söka nytt jobb. 

 Det som framkommer i våra intervjuer är att våra intervjupersoner hoppas att 

handläggningen för samkönade par ska vara likadan som handläggningen av olikkönade par i 

adoptionsfrågan. Vidare betonar de vikten av att barnet har kontakt med personer av båda 

könen och att det är viktigt att föräldrarna kan kompensera upp det faktum att de inte är två av 

olika kön. Det handlar om hur parets nätverk kan tillgodose barnets behov av kontakt med 

personer av motsatt kön till föräldrarna. Våra intervjupersoner menar även att frågan om 

samkönade par och adoption blir svår att hantera då det just nu inte finns organisationer som 

samarbetar med länder som godkänner samkönade par som adoptivföräldrar. En av de åsikter 

som kommer upp under intervjuerna är frågan om det är lämpligt för samkönade att adoptera 

då adoptionshandläggning kanske inte är rätt område för jämlikhetsarbete.   

6. Analys 

Här kommer vi analysera det som framkommit i våra intervjuer utifrån teorier. Vi kommer 

använda oss av normkritiskt perspektiv för att förhålla oss kritiska till heteronormen och vad 

denna innebär i samhället och adoptionshandläggning. Kritisk realism anger att den 

observerbara verkligheten kan förklaras med hjälp av teorier. Heteronormativiteten kan med 

utgångspunkt i den kritiska realismen ses som en förklaring till olika fenomen och åsikter i 

samhället. Att det ena leder till det andra räcker inte utan vi vill också veta varför det blir som 

det blir. Som vi nämnt tidigare är heteronormativiteten en av de mekanismer som påverkar 

handlingsmönster och föreställningar, t.ex. hos familjerättssekreterare. 

 För att kunna redogöra för om och hur heteronormativiteten förstärks av 

familjerättssekreterarnas föreställningar om familj, föräldraegenskaper, kön, könsroller och 

jämställdhet har vi valt att utgå ifrån våra tidigare nämnda analysfrågor: I vilken utsträckning 

påverkar föreställningar om kön och/eller könsroller bedömningen av föräldraförmåga? Hur 
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ses jämställdhetsfrågan i förhållande till kön och könsroller i samkönade respektive 

olikkönade förhållanden? Hur påverkas samkönades förutsättningar i medgivandeutredningar 

av uppfattningar om kön och jämställdhet?  

 6.1. Kön, könsroller och föräldraförmåga 

I vårt första resultatavsnitt behandlar vi frågan om bedömning av föräldraförmågor och hur 

dessa värderas i en adoptionsutredning. De svar vi fick var att de som söker t.ex. inte får vara 

kriminella, inte allvarligt sjuka, inte psykiskt sjuka, ha en stabil relation och ett pålitligt 

nätverk. Vi ställde frågorna om föräldraförmåga utifrån adoption i allmänhet och inget av 

svaren berörde något om kön eller könsroller. När vi däremot specificerade frågorna till att 

handla om samkönade som vill adoptera blev kön ett centralt diskussionsämne. Det är då 

viktigare för familjerättssekreterarna att utreda att båda könen finns representerade och att 

samkönade par kan kompensera upp frånvaron av motsatt kön. Det kön som paret inte har bör 

finnas i nätverket enligt familjerättssekreterarnas egna uppfattningar och att det i 

Socialstyrelsens (2008:93) handbok finns uttryckt att båda könen bör vara representerade.  

Enligt intervjupersonerna behöver barnet veta att det finns olika kön och kunna ha en förebild 

av motsatt kön till föräldrarna. Kontakt med båda könen anses vara underförstått positivt 

vilket kan ha sin grund i den underliggande heteronormen i samhället och förståelsen om 

könens olikheter, som även nämns av Nordberg (2005:84–88) i jämställdhetsdiskursen om 

Jämställdhet som positiv särart. I den nämnda jämställdhetsdiskursen handlar det om att 

könens olika egenskaper kompletterar varandra. Heteronormativiteten blir då den generativa 

mekanism som gör att det anses bra för barnet att få förebilder som representerar olika 

egenskaper.  

 Intervjupersonerna nämner först kön och könsroller när det gäller samkönade i 

adoptionsfrågan och detta kan bero på att det tas förgivet att det handlar om man och kvinna 

när det pratas allmänt om adoption. Vad är det som säger att de heterosexuella föräldrarna per 

automatik representerar det manliga respektive kvinnliga? Det vi kan utröna är en biologisk 

förståelse av kön där det tas förgivet att en man är manlig och en kvinna kvinnlig. 

Föreställningen om att en kvinna är kvinnlig och en man är manlig kan även härröras till 

heteronormativitet. Det vi menar är att det inte är självklart att t.ex. en man är manlig, utifrån 

uppfattningen att manlig är stereotypt manlig. Det kan likväl vara kvinnan som är manlig, 

vilket även är innebörden av det som Nordberg (2005:82–83, 87) benämner som Jämställdhet 

som könsöverskridande likhet där de stereotypa könsrollerna suddas ut. Detta innebär t.ex. att 
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en man inte nödvändigtvis måste ha de egenskaper som han stereotypt förväntas besitta. 

Genom att sudda ut de stereotypa könsrollerna på detta sätt är utmanas de normer som 

heteronormativiteten står för (jmf. Ambjörnsson, 2006). 

 Tanken om att motsatt kön bör finnas i nätverket hos samkönade par kan också 

ifrågasättas utifrån det Mika säger om att det inte är säkert att just den personen blir en 

förebild. Vår reflektion blir att det motsatta könet eftersöks, trots att den personen inte 

nödvändigtvis kommer fylla en funktion som förebild i barnets liv. När båda könen eftersöks 

utgår man från en uppfattning om biologiskt kön där de olika könen har olika egenskaper. 

Denna uppfattning kan vi också se i diskursen om Jämställdhet som positiv särart. De båda 

könen anses behövas för att de kompletterar varandra. Socialstyrelsens (2008:93) handbok 

anger att motsatt kön bör finnas i nätverket, men syftet till detta är oklart och enligt det Mika 

säger är det inte ens säkert att personen kommer fylla en funktion i barnets liv i praktiken. För 

oss ter det sig mer som om det motsatta könet eftersöks mer eller mindre för sakens skull. Om 

vi istället utgår från tanken om Jämställdhet som könsöverskridande likhet, som Nordberg 

(2005:82–83, 87) skriver om, där t.ex. en man kan vara kvinnlig kan det likagärna vara en 

man som blir kvinnlig förebild, dvs. representerar det som i samhället kategoriseras som 

kvinnliga egenskaper. Om motsatt kön behövs i nätverket beror på hur innebörden och 

uppfattningen av kön och könsroller tolkas dvs. om kön anses vara biologiskt eller socialt 

konstruerat. 

 Föreställningarna som familjerättssekreterarna har om kön och könsroller påverkar inte 

bedömningen av föräldraförmåga i olikkönade förhållanden. Det vi kan se är däremot att det 

gällande samkönade förhållanden finns ett krav på att kompensera frånvaron av det motsatta 

könet. Detta gör att föreställningarna om olikheter mellan könen och de roller som tilldelats 

dem påverkar bedömningen av samkönade pars föräldraförmåga. 

 6.2. Jämställdhetsfrågan i förhållande till kön och 

könsroller  

En förklaring till hur heteronormativiteten institutionaliseras i organisationen är att 

heteronormativiteten tar sig in i organisationen genom politik, religion och personliga 

värderingar hos tjänstemännen (jmf. Hasenfeld, 2000:334–335). Detta innebär att det finns 

flera olika källor till att t.ex. adoptionshandläggning får ett (o)medvetet fokus på kön och 

könsroller. 
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 Verksamhetens argument gällande jämställdhet, enligt våra intervjupersoner, handlar 

mest om könsfördelning på arbetsplatsen. Socialtjänsten är en kvinnodominerad arbetsplats 

och intervjupersonerna nämner att verksamheten ofta söker män till lediga tjänster. Enligt det 

intervjupersonerna säger om verksamhetens syn på jämställdhet kan vi se en likhet med 

Jämställdhet som positiv särart som Nordberg (2005:84–88) beskriver. Martinsson (2007:75) 

skriver att jämställdhetsargument kan förstärka heteronormativitet. Verksamheten gör skillnad 

på egenskaper mellan män och kvinnor i sin rekrytering genom att söka män på grund av 

deras kön. Detta blir en förstärkning av heteronormativiteten då verksamheten har en tanke 

om skillnader i egenskaper mellan könen och att en man antas kunna tillföra något en kvinna 

inte kan. 

 I intervjuerna var det lättare att få fram intervjupersonernas enskilda uppfattningar om 

jämställdhet än verksamhetens argument för jämställdhet. Intervjupersonerna är överens om 

att familjer får fördela sysslor som de själva vill. Intervjupersonerna anser att en traditionell 

uppdelning av sysslor är acceptabel så länge båda är överens och bekväma i det. Det som alla 

intervjupersoner däremot skulle reagera på är om någon part är förtryckt och detta uttrycktes 

som självklart i intervjuerna. Denna uppfattning av jämställdhet är den som Nordberg 

(2005:83–84, 87-88) benämner som Jämställdhet som maktskillnad mellan könen. Den 

negativa uppfattningen av maktskillnad syns även i Saschas resonemang om hur det var förr 

när kvinnor inte hette sitt eget namn. Att ingen ska vara förtryckt är med andra ord något som 

våra intervjupersoner idag anser självklart och de skulle ifrågasätta om det inte var så i ett 

förhållande. 

 Så länge paret är överens och båda har lika makt lägger våra intervjupersoner inte stor 

vikt vid att diskutera jämställdhet och könsroller under utredningen. Jämställdhetsdiskursen i 

olikkönade förhållanden utgår från fastställda könsroller, dvs. att mannen är stereotypt 

manlig. I övrigt är deras syn på jämställdhet och könsroller att det inte spelar roll om de har 

stereotyp rollfördelning eller inte. Det kan likagärna vara mannen som diskar och kvinnan 

som mekar med bilen. Som Nordberg (2005:82–83, 87) nämner är en av uppfattningarna av 

Jämställdhet som könsöverskridande likhet att det är okej att bryta de stereotypa könsrollerna. 

Intervjupersonen Robin uttrycker att det likagärna kan vara en kvinna som är handlingskraftig 

i stället för mannen. Denna tanke grundas i en uppdelning av kön och dess egenskaper på så 

sätt att den stereotypa mannen anses vara handlingskraftig och inte kvinnan. 

Intervjupersonerna ger exempel på hur det likagärna kan vara och utgår då från en uppfattning 

av vilka egenskaper som är manliga respektive kvinnliga. Det som uttrycks är dock att det är 
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accepterat att bryta dessa mönster vilket innebär att utmana den uppfattning av kön som kan 

kopplas till heteronormativitet och Jämställdhet som positiv särart (jmf. Ambjörnsson, 2006; 

Nordberg, 2005:84–88). 

 När vi tar upp frågan om jämställdhet i samkönade förhållanden blir svaren att det borde 

vara likadant som i olikkönade förhållanden. En av tankarna som kommer upp är att även 

samkönade lever manligt och kvinnligt även om det t.ex. är två kvinnor. Tanken är då att t.ex. 

en av kvinnorna är stereotypt manlig i sitt sätt att vara. Resonemanget förs vidare att sysslorna 

delas upp därefter och att den manliga kvinnan exempelvis mekar med bilen. Oreflekterat blir 

det alltså en uppfattning av en man och en kvinna i ett förhållande vilket i sin tur kan härröras 

till heteronormativitet. Heteronormativiteten innebär enligt Ambjörnsson (2006) att det finns 

två kön och att dessa är attraherade av varandra. Denna förståelse om kön kan ses i våra 

intervjuer eftersom man medvetet eller omedvetet eftersöker manligt och kvinnligt även i 

samkönade förhållanden där det manliga antas attraheras av det kvinnliga. Den 

jämställdhetsdiskurs som kommer till uttryck i diskussionerna kring samkönade par är 

Jämställdhet som positiv särart som Nordberg (2005:84–88) skriver om. Könen, eller i detta 

fall, de stereotypa könsrollerna ses som komplement till varandra. Liksom Martinsson 

(2007:75) menar förstärker den uppfattningen av jämställdhet heteronormativiteten i 

samhället då diskursen baseras på föreställningen om två kön. Att våra intervjupersoner 

benämner rollerna inom samkönade förhållanden som manligt och kvinnligt kan alltså 

förklaras genom den rådande heteronormen i samhället. 

 Det är dock inte alla våra intervjupersoner som gör denna koppling. Mika uttrycker att 

den uppfattningen är en myt och troligen inte alls stämmer i verkligheten. Mika menar att 

samkönade par istället delar upp sysslor efter intresse, inte efter vem som är mest manlig 

respektive kvinnlig vilket också stämmer överens med det Norberg (2009:158) skriver om 

jämställdhet i samkönade förhållanden. Denna tanke går i likhet med uppfattningen om det 

Nordberg (2005:82–83, 87) benämner som Jämställdhet som könsöverskridande likhet som 

även är aktuell för olikkönade par. Mikas resonemang innebär en likhet i hur jämställdhet ses 

för samkönade respektive olikkönade par. Jamie menar att tanken om att det måste finnas 

manligt och kvinnligt i samkönade förhållanden inte går ihop med uppfattningen om 

könsneutralitet och att kön inte ska spela någon roll. Det som menas här är alltså att 

uppfattningen av olika egenskaper beroende på kön inte går ihop med Jämställdhet som 

könsöverskridande likhet som Nordberg (2005:82–83, 87) nämner som syftar till att sudda ut 

gränserna mellan könsroller.  
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 Vi kan se två olika uppfattningar om jämställdhet i samkönade förhållanden. Två av 

våra intervjupersoner gör ingen skillnad mellan samkönade och olikkönade par, medan de 

andra eftersöker båda könsrollerna även i samkönade förhållanden. De två som inte gjorde 

skillnad på samkönade och olikkönade par har uppfattningen att sysslorna delas upp efter 

intresse. De andra har uppfattningen att sysslorna delas upp efter vem som är mest stereotyp 

manlig respektive kvinnlig. Det blir med andra ord en skillnad i hur man ser på jämställdhet i 

olikkönade och samkönade förhållanden, eftersom den jämställdhetsdiskurs som mest berörs 

inom olikkönade förhållanden är Jämställdhet som könsöverskridande likhet och inom 

samkönade förhållanden berörs främst Jämställdhet som positiv särart (jmf. Nordberg 

2005:82–88).  

6.3. Samkönade par, adoptionshandläggning och 

uppfattningar om kön och jämställdhet 

Det vi sett i våra intervjuer är att familjerättssekreterarna har förhoppningen att inte göra 

skillnad på samkönade och olikkönade par i adoptionshandläggning. Den skillnad vi kan se, 

trots denna förhoppning, är att i adoptionshandläggning för samkönade par läggs mer fokus på 

nätverk och hur paret lever och tänker angående t.ex. kön. Att mer fokus läggs på nätverket 

kan förklaras med att Socialstyrelsens (2008) handbok nämner det. Detta menar vi gör att det 

inte är samma förutsättningar för samkönade par som för olikkönade par. 

Familjerättssekreterarna bör förhålla sig till Socialstyrelsens (2008) handbok.  

 Socialstyrelsen (2008:93) skriver att det handlar om hur sökanden kan ”tillgodose 

barnets behov av goda förebilder och naturlig kontakt med personer av båda könen under 

uppväxten”. Att kontakt med personer av båda könen finns med kan härröras till 

heteronormativiteten i samhället. Ambjörnsson (2006) skriver att heterosexualiteten är en 

produkt av samhället och upprätthålls genom lagar och regler. Socialstyrelsens (2008) 

handbok kan här ses som en del av det som upprätthåller heterosexualiteten som norm då båda 

könen bör representeras. Båda könen bör då representeras av paret (olikkönade) eller i 

nätverket (samkönade). Tolkningen som flera av våra intervjupersoner gör av detta är att en 

man agerar manlig förebild och en kvinna agerar kvinnlig förebild för barnet. I denna 

uppfattning är en man automatiskt manlig och en kvinna kvinnlig, vilket innebär en biologisk 

förståelse av begreppet kön. I Socialstyrelsens (2008) handbok finns ingen definition av vad 

begreppet kön innebär. Tolkningen av begreppet kön är upp till den enskilde 
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familjerättssekreteraren. Den biologiska förståelsen av kön innebär skillnader i egenskaper 

och denna uppfattning finns även i det Nordberg (2005:84–88) benämner som Jämställdhet 

som positiv särart då uppfattningen är att det finns en skillnad i egenskaperna hos män och 

kvinnor. Vad vi uppfattar i flera av våra intervjuer är att det är just den skillnaden mellan man 

och kvinna som ska representeras för barnet. Det är alltså denna motsats som eftersöks i 

nätverket hos samkönade par. Själva tanken om att könen är olika och besitter olika 

egenskaper kan även den utgå från heteronormen (jmf. Ambjörnsson, 2006). 

 När det gäller heteronormativa uppfattningar ser vi det t.ex. i Robins resonemang om att 

barnet behöver träffa båda sina föräldrar och att det i ett samkönat förhållande med kvinnor 

måste finnas en pappa till barnet någonstans. Då handlar det om barnets rätt att träffa sin 

pappa. Sascha nämner att det utifrån barnets behov är viktigt med representationen av 

biologiskt kön för att visa på skillnaden mellan könen. Här blir uppfattningen om 

heteronormen som Ambjörnsson (2006) skriver om tydlig då det underförstått måste vara en 

pappa inblandad. Barnet måste ha både en mamma och en pappa, även om det redan har två 

föräldrar. Sascha uttrycker att samkönade par kan kompensera upp delen med kontakt med 

personer av båda könen. Det som läggs fokus på här är det biologiska könet och olikheterna 

som samkönade par inte anses kunna representera.  

 Samtidigt menar våra intervjupersoner att kön inte enbart är biologiskt utan även en 

social konstruktion. T.ex. nämner Mika att kön och könsroller är påverkat av hur samhället ser 

ut och att den traditionella uppfattningen går långt tillbaka i tiden och från början hade 

praktiska skäl. Intervjupersonerna är alla överens om att kön till stor del är socialt påverkat. 

Trots detta tar de upp den biologiska skillnaden när det gäller att båda könen ska representeras 

hos samkönade par. 

 I intervjun med Mika framkom ett ifrågasättande till om det överhuvudtaget är lämpligt 

att samkönade par adopterar. Denna tanke beror på att barnen som adopteras ofta har varit 

med om mycket trauma och inte behöver fler motsättningar. Den motsättning som åsyftas i 

detta fall är samhällets syn på två mammor eller två pappor och att fördomarna kan bli svåra 

att hantera. Återigen handlar det om heteronormen i samhället om att en man ska vara 

attraherad av en kvinna och att heterosexuella familjekonstellationer är det ”rätta”. 

Heteronormen kan yttras i att andra föräldrar kan komma att reagera på när det t.ex. kommer 

två mammor till föräldramötet. Det Mika menar är att det inte är barnets uppgift att förändra 

samhällets normer. Det blir på så sätt heteronormativiteten som avgör vad som är rätt och bra 

för ett barn. Utifrån detta synsätt är det bra att ha kontakt med båda könen för att få en bild av 
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hur en man respektive kvinna bör vara och bete sig. Enligt Ambjörnsson (2006) innebär 

heteronormens accepterade beteende att manligt och kvinnligt attraheras av varandra. Om 

dessa värderingar förs vidare till barn bidrar det till att ytterligare befästa heteronormen. Om 

vi istället ifrågasätter heteronormativiteten och de föreställningar om kön och könsroller som 

hör därtill finns inget konkret som talar emot att samkönade par ska adoptera.  

 Mika nämner att det inte enbart handlar om vad man som tjänsteman anser är rätt eller 

fel utan att man för barnets skull måste agera efter hur samhället är och vad samhället 

accepterar. Vad detta i sig innebär är att möjligheterna för samkönade par att adoptera 

försämras på grund av den rådande heteronormen. Det innebär också att även om 

familjerättssekreterarna har möjlighet att ifrågasätta heteronormen måste de ändå ha barnets 

bästa i fokus och då blir samhällets uppfattningar och bemötande viktigt.  

 Familjerättssekreterarna har, medvetet och omedvetet, uppfattningen att kontakt med 

båda könen är att föredra och t.ex. att en man automatiskt är manlig och då kan agera förebild. 

Att denna heteronormativa uppfattning kommer ut i myndighetsutövningen kan förklaras med 

Hasenfelds (2000:334–335) resonemang om att både personliga och samhälleliga normer och 

uppfattningar institutionaliseras i organisationen. Heteronormen är i det här fallet både den 

personliga och samhälleliga normen som institutionaliserats och avgör vad som är rätt och fel, 

lämpligt respektive olämpligt och vad som är eftersträvansvärt och inte.  

 Uppfattningen om att båda könen bör representeras gör att det blir en skillnad på kraven 

på samkönade par och olikkönade par. Heteronormativiteten gör att manligt och kvinnligt ses 

som normalt och att det bör representeras för ett barn. Detta innebär en uppfattning om att det 

saknas något i ett samkönat förhållande som bör eftersökas i nätverket. Vi kan se att det 

handlar om att det biologiska könet ska representeras trots att intervjupersonerna uttrycker en 

medvetenhet om att kön även är socialt konstruerat.  

7. Avslutande diskussion 

Syftet med studien har varit att studera familjerättssekreterares föreställningar om könsroller, 

familj och jämställdhet och om dessa förstärker heteronormativitet i handläggningen av 

adoptionsärenden. 

 Jämställdhetsargument i form av att män och kvinnor är olika och ses som komplement 

till varandra förstärker heteronormativiteten eftersom det lyfter olikheter mellan könen. 

Jämställdhetsargumenten utgår även från att det finns två kön dvs. man och kvinna, vilket 

även det är en förstärkning av heteronormen (Martinsson, 2007:75). Jämställdhet som 
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könsöverskridande likhet, som Nordberg (2005:82–83, 87) skriver om, suddar istället ut den 

stereotypa uppfattningen som heteronormativiteten bidrar med, men i majoriteten av våra 

intervjuer kopplas inte denna syn på jämställdhet till samkönade par. Det vi kommit fram till 

är att i samkönade förhållanden ligger ofta fokus på vem som är mest stereotypt manlig 

respektive kvinnlig samtidigt som det i vissa fall också framhölls att sysslor delas upp utifrån 

intressen. Heteronormativiteten genomsyrar uppfattningen om könsroller, hur sysslor ska 

delas upp och vilka egenskaper som är manliga respektive kvinnliga. När det gäller 

samkönade pars möjlighet till adoption begränsas denna av den heteronormativa 

uppfattningen om två olika kön och att barnet bör ha kontakt med personer av båda könen. 

Argumentet som förs för detta är att barnet ska få en uppfattning av vad en man respektive en 

kvinna är. Mannen antas automatiskt representera det manliga och kvinnan i sin tur det 

kvinnliga. Denna uppfattning, som har grund i heteronormativiteten, finns som tidigare nämnt 

även i Socialstyrelsens (2008) riktlinjer om adoption. Det vi undrar utifrån detta är varför t.ex. 

en kvinna inte kan agera manlig förebild? 

 Våra intervjupersoner är överens om att könsrollerna kan vara socialt konstruerade och 

t.ex. att en man inte nödvändigtvis måste vara manlig. Detta, menar vi, kan innebära att om 

man utmanar den rådande normen kan det likagärna vara en kvinna som har det som anses 

vara manliga egenskaper. En kvinna kan då representera manliga egenskaper för barn. Utgår 

man från den synen borde det inte vara skillnad i riktlinjer om samkönade respektive 

olikkönade i adoptionsfrågan.  

 Beroende på var man lägger fokus ändras uppfattning av kön, könsroller och 

jämställdhet. När vi pratar om dessa begrepp i allmänhet dras genast kopplingen till 

heterosexuella och hur de lever, vilket inte är konstigt i och med att våra intervjupersoner talar 

utifrån sina erfarenheter. När vi lägger fokus på samkönade par ändras tankarna, trots en 

uppfattning om att det ska gälla samma för samkönade par som för olikkönade par. Det vi kan 

se är velande åsikter och familjerättssekreterarna själva säger att ämnet känns främmande och 

att de inte diskuterar det mycket. Tanken om t.ex. vad kön innebär och vad jämställdhet inom 

samkönade förhållanden innebär i praktiken är inget man reflekterar över. Detta syns t.ex. i 

intervjuerna när vi frågar om vad kön innebär och alla oreflekterat svarar ”man och kvinna”. 

 Cosis Brown & Cocker (2008:24–25) skriver om viljan att inte diskriminera. Det vi 

tänker då är t.ex. i fallet med att intervjupersonerna uttrycker en självklarhet gällande att det 

finns två kön, samtidigt som de uttrycker en total acceptans gentemot de med annan 

könsidentitet. Familjerättssekreterarna säger att de vill behandla alla på samma sätt och att de 
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inte får göra skillnad på samkönade och olikkönade par. Det vi lägger märke till är att det inte 

görs någon skillnad mellan dessa förrän det gäller adoptionsutredning. I de fall de ansökande 

är av samma kön tenderade diskussionerna fokusera kring kön och könsroller i större 

utsträckning än när adoption diskuterades mer allmänt, där intervju personerna utgick ifrån 

sina egna erfarenheter av att ha handlagt olikkönade par. Detta tänker vi kan vara en 

omedveten ändring av fokus eftersom heteronormativiteten finns som ”självklar” i samhället 

och att man sällan ifrågasätter den.  

 Som vi nämnt tidigare finns en uppmaning i Socialstyrelsens (2008:93) handbok 

gällande adoptioner att båda könen ska finnas representerade antingen hos de ansökande 

adoptionsföräldrarna eller i deras nätverk. Detta är något vi enbart kan spekulera i 

anledningen till eftersom det inte finns beskrivet vad en person av det motsatta könet kan 

bidra med som de samkönade ansökande föräldrarna inte kan. 

 Vad vi kan se är att i slutändan påverkas samkönades möjlighet till adoption, främst på 

grund av heteronormativiteten som syntes i våra intervjuer genom resonemang om könsroller 

och jämställdhet genom (o)medvetna tankar om att det alltid måste finnas manligt och 

kvinnligt representerat. Vi får dock inte glömma den kontext som familjerättssekreterarna 

agerar i och den avsaknad av acceptans för samkönade par som finns på flera håll i samhället. 

Något som också är viktigt att ha med är att heteronormativiteten i samhället och 

organisationen påverkar den enskildes sätt att agera och tänka.  

 Det handlar inte heller enbart om samhällets normer gällande samkönade par utan det 

som blir viktigt är även andra länders syn på att samkönade par adopterar. Här kan vi se en 

stor försämring av samkönade pars möjlighet att adoptera, i alla fall internationellt. Detta 

nämner våra intervjupersoner som ett dilemma eftersom att deras eventuella medgivande inte 

resulterar i en adoption. Det stora hindret menar våra intervjupersoner ligger i att svenska 

adoptionsbyråer inte samarbetar med något land som godkänner samkönade par som 

adoptivföräldrar.  

 Vår reflektion utifrån det vi fått fram i denna studie är att fokus ofta ligger på att 

internationella adoptioner inte är möjliga. Precis som vi nämner i vår inledning samarbetar de 

svenska adoptionsbyråerna inte med länder som godkänner samkönade par som 

adoptivföräldrar. Adoptionscentrum vänder frågan till hur socialtjänst handskas med frågan 

om adoption för samkönade nationellt. Det är möjligt för samkönade par att adoptera 

nationellt, därför bör socialtjänst inte vara alltför negativt inställda till att adoptionen kommer 

gå igenom efter medgivandeutredningen. Det vi tänker är att medvetenheten om svårigheter 
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med internationell adoption inte får påverka medgivandeutredningen då det fortfarande är 

möjligt med nationella adoptioner för samkönade par. 

 En annan sida av problemet är det Mika nämner om hur lämpligt det är med adoption 

för samkönade i ett samhälle där heteronormativiteten är så pass stark fortfarande. Som vi 

skrivit tidigare i vår problembakgrund handlar det inte nödvändigtvis om samkönade pars 

föräldraförmåga utan snarare samhällets syn på homosexuella. Något som är värt att reflektera 

över är om samhället behöver förändras i stort och minska heteronormativiteten innan 

situationen för samkönade par i förhållande till adoption kan ändras. Vi har visat att 

heteronormativiteten påverkar förutsättningarna för samkönade par i adoptionsfrågan, men 

hur det ska förändras är något för vidare studier. 

 Våra intervjupersoner menar att frågan om hur jämställdhetsargument och 

heteronormativitet kan påverka samkönades möjlighet till adoption inte något som tas upp 

ofta. Det behövs mer forskning om den effekt som heteronormativiteten har och hur den tar 

sig in och formar verksamheten. I den här studien visar vi hur heteronormativiteten kommer 

till uttryck genom argument så som jämställdhetsargument. Jämställdhetsargumenten har inte 

syftet att förstärka heteronormativitet, men detta riskerar förstärka heteronormativiteten och 

påverka samkönades förutsättningar vid medgivande utredningar. Vi hoppas att vår studie ska 

bidra med att visa på den effekt jämställdhetsargument får på grund av att de förstärker 

heteronormativitet. Vår reflektion är att en utvecklad diskurs om jämlikhet skulle vara att 

föredra. Jämlikheten utgår från allas lika rättigheter och möjligheter och har inte sin 

utgångspunkt i kön. 

 Idéer till fortsatta studier kan vara att analysera jämställdhetspolicys i förhållande till 

heteronormativitet eller genomföra en jämförande studie mellan de som handlagt samkönade 

par i adoption och de som inte gjort det. Vidare vore de också intressant att genomföra en 

studie ur ett brukarperspektiv med fokus på de samkönade parens upplevelse av bemötandet 

från familjerättssekreterarna.  

 Vi finner det intressant att just kategorin kön tilldelas så stor vikt i 

adoptionshandläggningen. Det som framkommer från Socialstyrelsen (2008) och i våra 

intervjuer är att båda könen ska representeras för barnet för att barnet ska veta att det finns två 

kön. Ska t.ex. etnicitet, klass och ålder också representeras för att barnet ska veta att det finns 

olika? 
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9. Bilaga 1 

Intervjuguide 

1) Vad har du för utbildning? 

2) Hur länge har du jobbat med adoptionshandläggning? 

3) Beskriv utredningsprocessen i ett adoptionsärende. 

4) Vad lägger du vikt vid i utredning av de som vill adoptera? 

5) Hur behandlas frågan om barnets bästa i bedömningen av föräldrar? 

6) Hur ser du på jämställdhetsfrågan? 

7) Behandlas frågor om jämställdhet i utredningar?  

På vilket sätt? 

Tycker du att det är viktigt/oviktigt? 

8) Hur påverkar jämställdhetstanken din bedömning i adoptionsärenden?  

9) Hur ser du på begreppet kön? (vad innebär)  

Biologiskt/socialt? 

10) Hur ser du på könsroller i familjer? 

11) Hur ser kriterierna för homosexuella ut jämfört med heterosexuella i 

adoptionshandläggningen? 

12) Läggs vikt vid kvinnliga och manliga roller vid bedömning av ansökande föräldrar? 

Varför/varför inte? 

13) Hur ser du på frågan om behovet av kontakt av båda könen under barnets uppväxt? 

(Socialstyrelsens handbok) 

14) Hur ser du på handläggares utbildning i förhållande till handläggning av samkönad 

adoption? 

15) Hur tror du att frågan om samkönad adoption lär utvecklas?  
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10. Bilaga 2 

Arbetsfördelning 

Vi har diskuterat fram arbetets upplägg under arbetets gång och då har delat upp vårt arbete 

genom att skriva olika avsnitt och sedan gemensamt läst igenom och korrigerat och bearbetat 

texten. 

 Vi har båda skrivit lite i varje avsnitt, men huvudsakligen är det Alexandra som har 

skrivit problembakgrund och teoretisk referensram och Micaela som skrivit tidigare 

forskning. I sökandet av artiklar och litteratur har vi båda hjälpts åt. Syfte och frågeställningar 

är gemensamt formulerade. Vi har även formulerat metod och tillhörande avsnitt gemensamt. 

Vi har regelbundet under arbetets gång läst igenom och diskuterat texten med varandra för att 

komma fram till en text som båda är överens om. 

 Under insamlingen av vårt material har vi gemensamt genomfört intervjuerna och delat 

upp transkriberingarna. Båda två har sedan läst igenom och kodat transkriberingarna. Vi har 

sedan gemensamt formulerat resultat, analys och avslutade diskussion. 

 


