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The purpose of this study was to describe and analyze the attitudes of social workers to 

homosexual couples as foster parents. Our issues that have permeated the study have centered 

on the attitudes of social workers regarding homosexuals’ suitability as foster parents and also 

how attitudes towards homosexuals as foster parents look depending on the sex of the 

homosexual couples. The social workers who participated in the study work in municipalities 

in southern Sweden with matters relating to the target groups of children and families. The 

study's empirical data was obtained by using questionnaires consisting of questions and 

statements that are based on previous research. We have analyzed our data in relation to the 

discourse of social work as a profession and to heteronormativity. The results show that social 

workers' attitudes towards homosexuals as foster parents are predominantly neutral to 

positive, although there are perceptions that children of homosexuals are more likely than 

children of heterosexuals to become targets of bullying and negative attitudes from the social 

environment. The results also show that social workers do not make a difference in 

homosexuals’ suitability by sex. 
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Abstract 
 

Författare: Johanna Franzén & Erik Jonasson 

Titel: Socialsekreterares attityder till homosexuella par som familjehemsföräldrar – En 

enkätundersökning. 

Handledare: Anders Giertz 

Examinator: Anders Lundberg 

 

Syftet med denna studie har varit att beskriva och analysera attityder hos socialsekreterare till 

homosexuella par som familjehemsföräldrar. Våra frågeställningar som har genomsyrat 

studien har varit centrerade kring vilka attityder till homosexuellas lämplighet som 

familjehemsföräldrar det finns hos socialsekreterare som arbetar med målgruppen barn och 

familj, samt hur attityder till homosexuella som familjehemsföräldrar ser ut beroende på de 

homosexuella parens kön. Socialsekreterarna som har medverkat i studien arbetar inom 

kommuner i södra Sverige med ärenden som rör målgrupperna barn och familj. Studiens 

empiriska data har inhämtats med hjälp av enkäter som består av frågor och påståenden som 

är baserade på tidigare forskning. Vi har analyserat vår data i förhållande till diskurs inom 

socialt arbete som profession och heteronormativitet. Resultaten visar att socialsekreterarnas 

attityder till homosexuella som familjehemsföräldrar är övervägande neutrala till positiva, 

även om det finns uppfattningar om att barn till homosexuella löper större risk än barn till 

heterosexuella att bli utsatta för mobbing och negativa attityder från den sociala omgivningen. 

Resultaten visar även att socialsekreterarna inte gör skillnad på homosexuellas lämplighet 

beroende på kön. 
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Förord 
 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Anders Giertz för att ha gett oss råd och vägledning 

under processen med vårt examensarbete. 

 

Vi vill även ge ett stort tack till alla socialsekreterare som har medverkat i studien, samt till de 

enhetschefer/kontaktpersoner som har hjälpt oss med att göra denna studie möjlig. Vi är 

medvetna om att arbetsbelastningen är mycket hög i samtliga kommuner och vi är därför 

särskilt tacksamma för att ni ändå har tagit er tid att delta. 

 

Slutligen vill vi tacka våra familjer och vänner för deras viktiga stöd. 
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1. INLEDNING 
 

1.1. Bakgrund och problemformulering 
 
Enligt Stig-Åke Petersson (2000) har homosexuellas livssituation förändrats och förbättrats 

sedan Riksförbundet för sexuellt likaberättigande - numera Riksförbundet för homosexuellas, 

bisexuellas och transpersoners rättigheter - (RFSL) bildades år 1950. År 1944 var 

homosexuella handlingar olagliga och kunde ge år av straffarbete eller fängelse. Inte heller år 

1950 var homosexuella erkända av lagar eller myndigheter då homosexuella ansågs vara 

kriminella och sjuka (Andreasson 2000). År 1973 uttalade riksdagen att homosexuell 

samlevnad ”... är en ur samhällets synpunkt fullt acceptabel samlevnadsform” (RFSL, 2014), 

men först år 1979 ströks homosexualitet från det svenska sjukdomsregistret (RFSL, 2014). 

Inrättandet av det dåtida HomO (Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell 

läggning - numera Diskrimineringsombudsmannen) år 1999 är enligt Andreasson (2000) att 

anses som ett starkt tecken på att attityden gentemot homosexuella personer har förändrats 

genom åren. I en jämförelse av opinionsmätningar genomförda i Sverige år 1984, 1998 och 

1999 pekar Lena Nilsson Schönnesson (2001) på en attitydsutveckling åt en riktning som är 

mer öppen vad gäller homosexualitet och homosexuella förhållanden. Homosexuella kom 

under slutet av 1990-talet att betraktas av samhället som en grupp som är i behov av stöd då 

de ansågs vara utsatta och skyddslösa (Andreasson, 2000). År 1999 tillsattes en kommitté att 

utreda möjligheten att utvidga lagen om adoption till att även omfatta homosexuella par. 

Utredningen mynnade ut i ett förslag om att homosexuella par skulle få samma möjlighet att 

adoptera som heterosexuella par och år 2003 infördes lagändringen som medförde laglig rätt 

till gemensamt rättsligt föräldraskap (Malmquist et al., 2012). Den debatt som följde av 

propositionen till lagändringen visar dock att homosexuella pars förmåga och lämplighet att 

vara föräldrar ännu var ett omtvistat ämne. Bland de som argumenterade mot lagändringen 

finner Anna Malmquist och Karin Zetterqvist Nelson (2008) uppfattningar såsom att barn till 

homosexuella föräldrar kan bli särskilt utsatta för negativa samhällsattityder och mobbing 

samt att barn behöver både en mamma och en pappa som identifikationsobjekt (Malmquist & 

Zetterqvist Nelson, 2008).  

 

Andreasson (2000) menar att acceptansen till homosexuella i hög grad är villkorlig, med 

stramare normer för hur homosexuella ska leva än för heterosexuella. Internationellt finns det 

bland annat amerikansk forskning som visar hur bedömningar av homosexuella par som 
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ansöker om att bli familjehem i hög grad fokuserar på den sexuella läggningen, där 

homosexuella par kan få avslag av just anledningen att de är homosexuella. Detta även om 

antalet tillgängliga familjehem inte motsvarar antalet barn som är i behov av att placeras 

(Brooks & Goldberg, 2001). Devon Brooks och Sheryl Goldberg (2001) menar att trots att en 

stor andel forskning visar att homosexuella par generellt har lika god förmåga att vårda och 

fostra barn som heterosexuella par, så finns det i USA en osäkerhet och oro såväl på 

strukturell nivå som på individnivå inom socialt arbete kring hur placerade barn påverkas av 

familjehemsföräldrars homosexuella läggning. Det finns dessutom forskning som pekar på att 

attityder till homosexuella som föräldrar kan se olika ut beroende på de homosexuellas kön. 

Stephen Hicks (2000) påtalar hur flera socialsekreterare anser att lesbiska kvinnor är mer 

naturliga och säkra barnavårdare och fostrare än vad män är - i synnerhet än vad 

homosexuella män är.  

 

Andreassons (2000) redogörelser, liksom Hicks (2000) samt Brooks och Goldbergs (2001), är 

skrivna under början av 2000-talet. Mycket kan hända på över 10 år, men Anna Malmquist, 

Margareta Hydén och Karin Zetterqvist Nelson (2012) menar likväl att den heterosexuella 

kärnfamiljen utgör norm och ideal i det svenska nutida samhället. Anna Norberg (2009) 

påtalar att homosexuella par under de senaste decennierna har blivit mer erkända i Sverige 

och att det råder en diskurs om öppenhet och acceptans för homosexualitet i det svenska 

samhället, men att homosexuella ännu blir utsatta för heteronormativt bemötande såväl på 

strukturell nivå som i vardagslivet. Gregory Wells (2011) visar att homosexuella adoptiv- och 

familjehempappor än idag bemöts av dubbel misstro, dels om homosexuellas lämplighet som 

föräldrar, dels om mäns förmåga att vårda barn. 

 

Enligt svensk lagstiftning, 1 kap 2 § femte stycket Regeringsformen (SFS 1974:152), ska det 

allmänna verka för jämlikhet för alla människor och motverka diskriminering av människor 

på grund av sexuell läggning. Socialsekreterare utgör inte en i samhället isolerad yrkesgrupp - 

tvärtom påverkas socialt arbete i mångt och mycket av samhälleliga normer såväl som det är 

med i skapandet av sådana normer. I Brooks och Goldbergs (2001) forskning uppges att 

attityder till homosexualitet direkt påverkar socialsekreterares bedömningar vid placeringar av 

barn. Mängden svensk forskning som berör socialsekreterares attityder till homosexuella par 

som möjliga familjehemsföräldrar är liten och därför bör det anses vara av intresse att en 

sådan studie genomförs. Sådan forskning kan även bidra till ett synliggörande av rådande 

normer och värderingar inom socialt arbete i Sverige. 
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1.2. Syfte 
 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera attityder hos socialsekreterare till 

homosexuella par som familjehemsföräldrar. Vi analyserar vår data i förhållande till socialt 

arbete som profession och heteronormativitet.  

 

1.3. Frågeställningar 
 

• Vilka attityder till homosexuellas lämplighet som familjehemsföräldrar finns det hos 

socialsekreterare som arbetar med målgrupperna barn och familj? 

 

• Hur ser socialsekreterares attityder till homosexuella som familjehemsföräldrar ut 

beroende på de homosexuellas kön? 

 

1.4. Definitioner 
 

Homosexuell: Enligt RFSL är någon som är homosexuell “En person som har förmågan att 

bli kär i, kåt på och/eller attraherad av personer av samma kön” (RFSL, 2014). 

 

Barn: Barn definieras enligt Förenta Nationernas barnkonvention som varje människa under 

18 år (FN). 

 

Familjehem: “Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar 

emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars 

verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt” (SoF 1981:750). 

 

Attityd: Stuart Oskamp och P. Wesley Schultz (2005) sammanfattar benämningen attityd med 

att det är “... en benägenhet att reagera på ett positivt eller negativt sätt med avseende till ett 

givet attitydobjekt” (Oskamp & Schultz, 2005 s. 9 - vår översättning). Anders Biel (2012) 

skriver att eftersom attityder uttrycker gillande eller ogillande om något så handlar attityder 

om värderingar. Biel (2012) påtalar vidare att värderingar uttrycker om man är för eller emot, 

instämmer eller tar avstånd från något. Sådana förhållningssätt inrymmer olika grad av styrka 

eller intensitet. Attityder kan vara mer eller mindre medvetna. Mindre medvetna attityder kan 
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uttrycka sig i form av fördomar eller föreställningar om attitydobjektet beroende på 

exempelvis attitydobjektets grupptillhörighet (Biel, 2012). Ett attitydobjekt är något som ens 

värderingar är riktade mot och vad som helst kan utgöra attitydobjekt (Biel, 2012). I denna 

studie är därmed attitydobjekten homosexuella par som familjehemsföräldrar. 

 

Attityder fyller flera funktioner. En funktion är att man med hjälp av sina attityder organiserar 

sin uppfattning av tillvaron samt tolkar och orienterar sig i den. Attityderna medför att man 

kan undvika det man ogillar och istället söka sig till det man gillar. Attityder medför en 

selektiv uppfattning av världen i form av selektiv uppmärksamhet, minne och bedömningar. 

En funktion av attityder är att de säger något om vem personen är som uttrycker sina 

värderingar. Det handlar om vilka värden en person har men det kan även säga vilken social 

grupp personen känner samhörighet till eller tar avstånd från. Attityder kan antas ha en 

påverkan på beteendet eller handlingar hos personen som besitter värderingarna (Biel, 2012). 

Exempelvis skriver Brook och Goldberg (2001) att attityder till homosexualitet direkt 

påverkar socialsekreterares bedömningar vid placeringar av barn. Biel (2012) påpekar vidare 

att beteende även omvänt kan påverka ens attityd, till exempel om en handling medför en 

känsla som inte stämmer överens med sin attityd (Biel, 2012).  

 

Attityder kan bero på personens direkta eller indirekta erfarenheter av attitydobjektet (till 

exempel i direkt möte med attitydobjektet eller genom att ha läst om det) och vara associerade 

till olika föreställningar eller faktaåsikter (Biel, 2012). Föreställningar eller åsikter som 

exempelvis kan visa på negativa attityder till homosexuella som föräldrar kan som vi tidigare 

har nämnt i avsnitt 1.1. handla om att man anser att barn behöver både en mamma och en 

pappa som identifikationsobjekt eller att barn till homosexuella riskerar att utsättas för 

mobbing. En ytterligare aspekt av attityder är att de kan uttrycka sig rent känslomässigt i det 

direkta mötet med attitydobjektet. 

 

2. TIDIGARE FORSKNING 
 

Vi har här valt att använda oss av sådan forskning som handlar om attityder till homosexuellt 

föräldraskap. Vi har även med forskning som rör föreställningar om skillnader mellan män 

och kvinnor som vårdare och fostrare av barn kopplat till homosexualitet och heteronormer. 

Främst har vi använt oss av adoptionsforskning då de rör barnplaceringar och eftersom 

mängden forskning som rör familjehemsplaceringar är liten. Mycket av den tidigare 
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forskningen befinner sig i en utomnordisk kontext och det är därför av vikt att vara medveten 

om att det kan skilja sig från en svensk kontext. En del av den tidigare forskning som vi 

redovisar här kan anses vara något föråldrad eftersom mycket har hänt under 2000-talet såsom 

homosexuellas rätt till att adoptera, införandet av könsneutralt äktenskap, utvecklat 

diskrimineringsförbud med mera (RFSL, 2014). Denna tidigare forskning har gett oss en 

uppfattning om vilka attityder och normer kring sexualitet som kan finnas i såväl samhället 

som det sociala arbetet och har därmed fungerat som underlag till vår enkät. Den tidigare 

forskningen har dessutom utgjort redskap för analysen av denna studies resultat på så sätt att 

vi med hjälp av den kan se likheter och olikheter mellan vårt resultat och annan forskning. 

Den kan även hjälpa oss se möjliga förklaringar till olika attityder. 

 

2.1. Attityder och föreställningar kring homosexuella par som 
föräldrar 

 

2003 skedde en ändring i lagen om registrerat partnerskap (1994:1117), vilket innebär att 

homosexuella par i Sverige fick laglig rätt till gemensamt rättsligt föräldraskap och därmed 

likställdes med heterosexuella par (Malmquist & Zetterqvist Nelson, 2008). Anna Malmquist 

och Karin Zetterqvist Nelson (2008) analyserar retoriken hos svenska psykologer som 

argumenterade mot lagändringen. Deras studie visar att det existerar föreställningar om att 

samhällsattityder påverkar barn till homosexuella negativt, att barn som växer upp med 

homosexuella föräldrar löper ökad risk för att bli mobbade, att utlandsfödda barn som 

adopteras av homosexuella riskerar att utsättas för så kallat ”dubbelt annorlundaskap”, att 

barn behöver både en manlig och en kvinnlig förälder som identifikationsobjekt och därför 

inte bör placeras hos homosexuella etcetera (Malmquist & Zetterqvist Nelson, 2008). Damien 

W. Riggs (2011) har gjort en filmanalytisk studie om hur homosexuella adoptiv- och 

familjehemsföräldrar framställs i internationell film och menar att det finns kulturella och 

samhälleliga föreställningar om att homosexuella föräldrar skapar identitetsförvirring hos sina 

barn och att barnen ”ärver” föräldrarnas homosexualitet. Devon Brooks och Sheryl Goldberg 

(2001) har intervjuat socialsekreterare, som berättar att det finns en osäkerhet hos såväl 

socialarbetare som i det amerikanska samhället i övrigt kring vad placeringar av barn hos 

homosexuella par kan få för effekt hos de placerade barnen. Brooks och Goldberg (2001) 

påvisar hur det fanns en föreställning inom det amerikanska välfärdssystemet om att 

homosexuella par är olämpliga att uppfostra barn. Homosexuellas föräldraförmåga vid 

placering överkontrolleras enligt de intervjuade socialsekreterarna, med fokus på sexuell 
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läggning snarare än barnens behov. Studien visar även att homosexuellas möjlighet till att bli 

adoptiv- eller familjehemsföräldrar är direkt avhängigt med faktorer som enskilda 

socialsekreterares partiskhet, organisationers attityder samt informell praxis, vilka i sin tur 

påverkas av föreställningar i samhället och i omgivningen. Heterosexuella ansökare 

prioriteras enligt socialsekreterarna framför homosexuella och därför menar Brooks och 

Goldberg (2001) att homosexuella möter större hinder i bedömningsprocessen. Denna 

informella praxis ska enligt Brooks och Goldberg (2001) vara ett resultat av en brist på 

överordnade riktlinjer om hur man ska förhålla sig till sökandes sexuella läggning vid 

placeringsbeslut. 

 

Det finns samtidigt forskning som visar hur ett stort antal amerikanska adoptionsbyråer är 

övervägande positiva till homosexuella som föräldrar, men att attityder kan variera beroende 

på socialarbetares kön, politisk tillhörighet, religiös åskådning, organisation men mera 

(Brodzinsky et al., 2002). Exempelvis finner David M. Brodzinsky, Charlotte J. Patterson och 

Mahnoush Vaziri (2002) att kvinnor generellt har en mer positiv attityd till homosexuella som 

föräldrar än vad män har. 

 

I Riggs (2011) studie framkommer det hur homosexuella föräldrar framställs som bra på att 

lyssna till och vara stödjande för sina barn. Brooks och Goldberg (2001) visar hur 

socialsekreterare tillskriver homosexuella personer egenskaper som mental stabilitet, 

sensitivitet, idérikedom, stora och stödjande nätverk, ekonomisk trygghet och hög utbildning. 

Brooks och Goldberg (2001) menar att det kan förklara något annat som deras studie visar, 

nämligen att homosexuella i högre grad än heterosexuella matchas med barn med allvarligt 

fysiska, psykiska eller beteendemässiga problem. Att homosexuella i högre grad får ta emot 

barn med särskilda behov påtalar även Brodzinsky, Patterson och Vaziri (2002), vars studie 

visar att amerikanska adoptionsbyråer som inriktar sig på barn med särskilda behov generellt 

har en mer positiv attityd till homosexuella som adoptivföräldrar än de som inriktar sig på 

barn med mindre omfattande behov. Brooks och Goldberg (2001) uppger dock att 

matchningarna även kan bero på en form av diskriminering mot homosexuella eftersom 

homosexuella sökanden i högre grad kan uppleva att de inte har något annat val än att ta emot 

barn med särskilda behov. 
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2.2. Föreställningar om könsroller vid vård av barn 
 

Det finns forskning som antyder att det finns en uppfattning om att vård och omsorg om barn 

främst är en kvinnlig färdighet, med heterosexuell kärnfamilj som norm (Wells, 2011; Riggs, 

2011; Malmquist & Zetterqvist Nelson, 2008; Hicks, 2000). Gregory Wells (2011) 

amerikanska intervjustudie av manliga homosexuella adoptivföräldrapar påtalar att 

homosexuella adoptiv- och familjehemspappor bemöts av dubbel misstro; dels om 

homosexuellas lämplighet som föräldrar, dels om mäns förmåga att vårda barn. Wells (2011) 

menar att det finns en myt där homosexuella pappor betraktas som pedofiler. Enligt Riggs 

(2011) filmanalys framställs manliga homosexuella foster- och adoptivföräldrar i film som 

inkapabla föräldrar i egenskap av att vara män och av att vara homosexuella. Riggs (2011) 

menar att filmerna speglar kulturella syner på homosexuella män som pappor och därmed 

även kulturella värderingar och normer. Han visar hur det kan finnas särskilda värderingar 

beroende på de homosexuellas kön. Av denna anledning finner vi hans studie relevant i 

förhållande till vår forskningsfråga om attityder till homosexuella som familjehemsföräldrar, 

även om hans studie är filmanalytisk. 

 

Stephen Hicks (2000) pekar i sin forskning på hur flertalet brittiska socialsekreterare anser att 

lesbiska kvinnor är mer naturliga och säkra barnavårdare och fostrare än vad män är - i 

synnerhet än vad homosexuella män är. Det finns dessutom forskning som pekar på ett 

samband mellan föreställningar om könsroller och attityder till homosexuella som 

adoptivföräldrar bland amerikanska socialsekreterare och socionomstudenter, där de med mer 

traditionella föreställningar om kvinnor och män som bärare av olika föräldraroller är mer 

negativt inställda till homosexuellt föräldraskap än de som inte delar sådana uppfattningar 

(Spivey, 2006). 

 

2.3. Heterosexualitet som norm 
 

Stephen Hicks (2000) visar i sin studie om bedömningar av adoption- och familjehem där 

ansökande är lesbiska hur socialsekreterare beskriver lesbiska som ”bra” och ”dåliga”. De 

“bra” lesbiska är de som är diskreta, tysta och ”snälla”; som uppträder som heterosexuella och 

som uppfostrar barn till att vara heterosexuella. De “dåliga” lesbiska beskrivs bland annat som 

öppna med sin sexuella läggning och att de ”beter sig” som lesbiska. Hicks (2000) menar att 

de ”dåliga” lesbiska framställs som ett hot då de utmanar heteronormer. Hicks (2000) påvisar 
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att de “bra” lesbiska favoriseras framför de “dåliga” vid socialsekreterares bedömningar av 

ansökandes möjlighet till att bli adoptiv- eller familjehemsföräldrar. Hicks (2000) visar även 

hur socialsekreterare beskriver heterosexuella som naturliga på att ta hand om barn, medan 

lesbiska ses som “anti-män” och därför inte anses kunna utgöra en balanserad genusförebild 

för barn. Enligt Hicks (2000) finns det bland de intervjuade socialsekreterarna åsikter kring 

lesbiska personers val av att i första hand adoptera istället för att skaffa barn med en man. 

 

Anna Norberg (2009) menar i sin avhandling om homosexuellas vardagsliv i det svenska 

samhället, att homosexuella par under de senaste decennierna har blivit mer erkända i Sverige 

och att det råder en samhällelig diskurs om öppenhet och acceptans för homosexualitet i det 

svenska samhället, men att homosexuella ännu blir utsatta för heteronormativt bemötande 

såväl på strukturell nivå som i vardagslivet. Med heteronormativt bemötande menar Norberg 

(2009) att homosexuella personer förväntas vara öppna med sin sexuella läggning, samtidigt 

som homosexuella parrelationer osynliggörs av föreställningar om att den ena i paret är 

“manlig” och att den andra är “kvinnlig”. Norberg (2009) menar även att det finns 

förväntningar på heterosexuella par att skaffa barn men att sådana förväntningar inte finns på 

homosexuella par. 

 

2.4. Sammanfattning 
 

Den tidigare forskning som har beskrivits i detta kapitel visar hur föreställningar om 

homosexuella kan se olika ut och antyda positiva eller negativa attityder till homosexuella 

som föräldrar beroende på olika faktorer. Att barn behöver både en kvinnlig och en manlig 

förälder, att homosexualitet är något som kan ärvas socialt, att barn till homosexuella riskerar 

att utsättas för mobbing och negativa attityder från omgivningen med mera är exempel på 

föreställningar som visar negativa attityder till homosexuella som föräldrar. Samtidigt finns 

det positiva attityder till homosexuella som föräldrar med uppfattningar om att homosexuella 

är bra på att lyssna och vara stöd till sina barn, att homosexuella i stor omfattning är sensitiva, 

idérika och så vidare. Även där socialsekreterare är positivt inställda till homosexuella som 

föräldrar kan homosexuellas möjlighet att bli familjehem vara beroende av organisatoriska 

attityder och informell praxis. Attityder till homosexuella kan dessutom variera beroende på 

om de utmanar heterosexuella normer eller inte. Forskningen visar att attityder till 

homosexuella kvinnor och män kan skilja sig åt beroende på uppfattningar om kvinnors och 
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mäns roller och förmågor, där kvinnor framställs som mer fördelaktiga vad gäller vård och 

omsorg om barn. 

  

En del av de attityder som vi har redovisat ovan uppvisas i forskning som är mer än 10 år 

gammal. Den nyare presenterade forskningen antyder att ett större erkännande av 

homosexuella personer har utvecklats genom åren i det svenska samhället och i den svenska 

diskursen, men samtidigt att det likväl råder förväntningar på olika könsroller och att 

homosexuella inte förväntas skaffa barn. 

 

3. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
 

Vi har här valt att redovisa teorier och begrepp som rör socialt arbete som profession och 

diskurser inom professionen samt heteronormativitet. Att vi har valt att använda oss av 

professionsteori och diskurser inom professionen är med hänsyn till att alla socialsekreterare 

ingår i en arbetsgrupp där det kan finnas vissa normer och värderingar. Inom normer och 

värderingar ryms attityder kring ämnen såsom homosexualitet och föräldraskap och därför 

kan teoretiska perspektiv om det sociala arbetets värderingar ge oss tänkbara analytiska 

förklaringar till socialsekreterarnas attityder inom ett professionsetiskt sammanhang. Vi 

kommer även att redovisa begreppet heteronormativitet från queerteorin då den berör frågor 

som rör syner på homosexualitet inom en heteronormativ samhällskontext såsom den tidigare 

forskningen menar ännu fortlever. Vi menar att eftersom alla enligt queerteorin förhåller sig 

till heterosexualitet inkluderar det även socialsekreterare.  

 

3.1. Socialt arbete som profession 
 

Sociologen Talcott Parsons (1968) menar att ett kriterium för professioner är kravet på 

formell utbildning. Utbildningen ska leda till en behärskning av särskilda värderingar och sätt 

att tillämpa dessa. Parsons (1968) påtalar att det professionella systemet tjänar kulturella och 

sociala intressen. Enligt Parsons beskrivning av professionsetik kännetecknas professionalitet 

av känslomässig neutralitet, likabehandling av klienter där man inte gör skillnad på 

människor, samt en kollektiv orientering där man arbetar för det samhälleliga och det 

gemensamma bästa. Som professionell är man prestationsinriktad på så sätt att man bedömer 

klienter utifrån deras handlingar snarare än egenskaper som kön, ras, religion etcetera. Man 
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styrs inte av sina egna intressen utan istället av professionens och klienternas (Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008; Christoffersen, 2007). 

 

Den sociologiska professorn Thomas Brante (1989) menar att det finns olika typer av 

professioner. Socionomer tillhör vad Brante (1989) kallar för statens professioner, som främst 

arbetar inom kommun och stat eller för allmänheten. De som arbetar inom statens 

professioner arbetar främst med sammanhållande, fördelande och reproducerande uppgifter. 

Individerna som ingår i denna profession bildar en sammanhållning då de har många 

gemensamma och långvariga nämnare. Det eftersom de alla har gått en socionomutbildning, 

men även för att de i arbetslivet arbetar inom en likvärdig verksamhet. Oftast är de med i 

samma förbund vilket medför lojalitet och lika intressen. Dock kan professionella agera på 

olika sätt beroende på historiska samhällstyper då olika traditioner kan finnas i olika samtida 

samhällen. Det kan dessutom finnas olika grupper inom samma samhälle (Brante, 1989). 

 

3.2. Det sociala arbetets professionsdiskurs 
 

Filosofen Michel Foucault ger oss en helhetsbild på diskursbegreppet och utgör därför här en 

inledning innan vi övergår till det sociala arbetets diskurs som vi har använt oss av i analysen. 

Foucault betraktar diskurs som ett representationssystem. Med det menar han att en diskurs 

består av flera uttalanden som bildar ett språk och ett sätt att förstå ett visst ämne eller objekt. 

Kunskapen om ett ämne produceras och formas inom en samhällelig och historisk kontext 

genom språket och sociala praktiker och kan därför variera från tid till annan. Sättet att tala 

om och resonera kring ett ämne styrs av diskursen, som begränsar andra sätt för människor att 

förstå och förhålla sig till ämnet (Hall, 2001). Foucault menar vidare att varje samhälle har 

vad han kallar för en “sanningsordning” som upprätthålls av diskursen. Med det menas att ett 

påstående om ett fenomen inte behöver vara sant, men att om varje person tror på påståendet 

som en sanning och handlar utifrån det så får det verkliga och sanna konsekvenser (Hall, 

2001). Om till exempel ett stort antal socialsekreterare tror att barn till homosexuella i hög 

grad riskerar att bli utsatta för mobbing så kommer socialsekreterarnas handlande eller 

agerande att spegla denna tro. 

 

Malcolm Payne (2006), forskare om socialt arbete, beskriver hur det sociala arbetets diskurs 

utmärks av att den i mångt och mycket handlar om att social förbättring uppnås genom att 

hjälpa individer, familjer och sociala grupper i mellanmänskligt agerande och genom att göra 
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sociala förändringar hanterbara för dessa individer och grupper. Socialt arbete kännetecknas 

enligt Payne (2006) av att det är ständigt föränderligt, kontextberoende och påverkbart av 

såväl sin interna diskurs som sociala behov och förändringar i samhället. Socialarbetares 

personliga värderingar speglar dock inte nödvändigtvis det övriga samhällets värderingar 

eftersom det sociala arbetet lägger mer vikt vid öppenhet, mellanmänskliga relationer och att 

tjäna andra. Det sociala arbetets professionella värderingar urskiljer sig på så sätt genom att 

mer vikt läggs vid jämlikhet, fördomsfrihet och människors välfärd (Horner & Whitbeck, 

1991 i Payne, 2006). Payne (2006) menar att värderingar är viktiga för att förstå socialt 

arbete, eftersom det säger något om det sociala arbetet som profession och hur situationer i 

det sociala arbetet hanteras. 

 

3.3. Införlivande av normer och värderingar 
 

Émile Durkheim anses tillhöra en av de så kallade sociologiska klassikerna. Utifrån 

Durkheims kollektivistiska perspektiv anses samhället utgöra mer än summan av individerna. 

Han betraktar normer, värderingar och utbredda uppfattningar som ”sociala fakta” som utövar 

ett socialt, strukturellt och normativt tvång mot individer, oavsett om individerna känner 

något sådant tvång eller inte. Detta tvång är enligt Durkheim nödvändigt för individers 

trygghet och för att upprätthålla en social ordning. Samhällets och sociala gruppers etablerade 

normer, regler och värderingar existerar självständigt på ett överindividuellt plan och 

införlivas i de enskilda individerna. Sociala grupper kan vara organisationer, arbetsplatser, 

förbund, familj, skolor med mera och utgör en social ram för individers beteende. Där finns 

det särskilda förväntningar på beteenden och handlingar. Individerna socialiseras på så sätt att 

deras personlighet formas utifrån omgivningens krav och förväntningar. Individernas 

tänkande, värderingar, handlingar och verklighetsuppfattningar är resultat av denna påverkan 

och individerna handlar i enlighet med normer på grund av en känsla av förpliktelse och 

respekt för andra individer och institutioner. Individens benägenhet att ta till sig gruppens 

normer och värderingar beror på i vilken utsträckning individen är i kontakt med gruppen 

(Guneriussen, 2007). Att avvika från de kollektiva normerna kan enligt Durkheim medföra 

konsekvenser såsom negativa stämplingar från övriga i gruppen (Lindgren, 2007).  
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3.4. Heteronormativitet 
 

Begreppet heteronormativitet syftar enligt det queerteoretiska perspektivet till att synliggöra 

konstruktionen av heterosexualitet som norm (Mattson, 2010; Ambjörnsson, 2006). Ur ett 

queerteoretiskt perspektiv är heteronormativiteten en historisk och kulturell konstruktion då 

queerteorin utgår från att sexualitet inte är biologiskt betingat (Ambjörnsson, 2006). Denna 

konstruktion sker bland annat i relationer, handlingar, strukturer, och lagar där 

heterosexualiteten synliggörs och förutsätts vara det normala (Mattson, 2010; Ambjörnsson, 

2006). 

 

Det är genom gränsdragningar och motsatsförhållanden mellan man och kvinna, heterosexuell 

och homosexuell samt icke avvikande respektive avvikande beteende som heterosexualiteten 

enligt queerteorin fortlever. De olika motpolerna är ömsesidigt beroende av varandra och 

påverkar varandra (Ambjörnsson, 2006). Heterosexualitet utgör norm och homosexualitet ses 

därmed som avvikande (Ambjörnsson, 2006). 

 

Enligt Norberg (2009) är heteronormen inte en regel eller lag utan snarare något som verkar i 

sociala praktiker som uttalat eller outtalat och något som är svårt att uppfatta. Hon beskriver 

heterosexualiteten som obligatorisk på så sätt att alla i samhället, oavsett sexualitet, förhåller 

sig till på den ett eller annat sätt. Genom den förklarar vi oss själva och vår omgivning.  

 

4. METOD 
 

I det här kapitlet redogör vi för hur vi har genomfört vår studie där vi beskriver vilken metod 

vi har valt, hur vårt urval av kommuner och respondenter har genomförts, hur vi har gått 

tillväga för att få enkäterna besvarade samt hur vi har lagrat, bearbetat och analyserat den 

insamlade empirin. Vi diskuterar även studiens reliabilitet, validitet och de etiska 

överväganden som vi har gjort under studieprocessen. 

 

4.1. Val av metod 
 

Denna studie syftar till att undersöka socialsekreterares attityder. Som vi tidigare har nämnt i 

avsnitt 1.4. där vi definierar begreppet attityd kan attityder uttryckas genom känslor, 

föreställningar och kunskapsåsikter om attitydobjektet. Det kan även finnas samband mellan 
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en persons attityd och beteende (Biel, 2012). Man kan mäta sambandet mellan en attityd och 

ett visst beteende genom att med ett stort antal undersökningar analysera hur attityden och 

beteendet korresponderar. Biel (2012) tar exempelvis upp att en positiv attityd till motion inte 

behöver innebära att man joggar, men att om man i en mätning finner flera beteenden som 

indikerar motion (till exempel olika idrottsutövningar) så kan sambandet mellan attityden och 

beteendet stärkas. I denna studie upplever vi att med hänsyn till studiens tidsram hade sådana 

mätningar om beteenden varit komplicerade att utföra och svåra att operationalisera utifrån 

vårt forskningsämne. Vi har istället funnit det som ett mer rimligt mål att med denna studie 

undersöka allmänna attityder till attitydobjektet som i detta fall är homosexuella par som 

familjehemsföräldrar. En vanlig metod för att mäta attityder som uttrycks i form av känslor, 

föreställningar eller åsikter är den så kallade Likertskalan, som utgör en form av enkätmetod. 

I en sådan enkät avser man att mäta intensiteten i värderingar kopplade till olika ”items” 

(påståenden) som rör attitydobjektet. Detta genom att låta respondenterna kryssa för 

svarsalternativ i skalor från exempelvis ”Håller helt och hållet med” till ”Tar helt och hållet 

avstånd” till flera påståenden som rör ett visst tema (Bryman, 2011).   

 

Eftersom Likertskalan lämpar sig väl för att mäta känslor och attityder kring ett tema eller ett 

område är det den typen av metod som vi har baserat vår inhämtning av empiri ifrån. Claes 

Levin (2008) skriver att enkäter utgår från att respondenten är “... en trovärdig leverantör av 

objektiv information kring sina attityder, trosuppfattningar och värderingar inom 

undersökningens område” (s. 37), nämligen att det går att finna en korrespondens mellan 

respondenters uttalanden och deras känslor och upplevelser. Utifrån ett sådant perspektiv bör 

alltså enkäter anses vara väl lämpade för att undersöka attityder till exempelvis homosexuella 

familjehemsföräldrar. Enkäter gör det dessutom möjligt att undersöka ett stort antal personer 

(Levin, 2008). Det hade varit möjligt att istället genomföra en studie om socialsekreterares 

attityder till homosexuella familjehemsföräldrar genom intervjuer för att på så sätt få en 

djupare inblick i tankarna bakom attityderna. Enkäter medför dock inte någon intervjuareffekt 

som kan påverka resultaten (Bryman, 2011). Alan Bryman (2011) påpekar att personer som 

intervjuas kan ha en benägenhet att framställa sig själva med en positiv bild, något som kallas 

för social önskvärdhet. I fallet med denna studie som innehåller frågor som rör attityder kring 

sexualitet, vilket kan anses vara ett ämne där det finns svar som inte är socialt eller politiskt 

önskvärda, är det tänkbart att socialsekreterare som intervjuas kan dra sig för att yttra vissa 

åsikter.  Intervjuer kan även påverkas av intervjuares kön, sociala bakgrund, formulering, 

tonfall med mera (Bryman, 2011). Att intervjua ett stort antal personer, såsom vid 

18 
 



 

strukturerade intervjuer, vore dessutom synnerligen tids- och resurskrävande. Mot bakgrund 

av att man med enkäter kan nå ett högt antal respondenter samt att man på så sätt även kan 

undvika att resultaten är påverkade av intervjuareffekter har vi därför funnit enkät som metod 

väl lämpat för att besvara våra kvantitativa frågeställningar där vi inte har för avsikt att 

djupare forska om ett fåtal personers tankar och upplevelser utan snarare vill bilda oss en 

uppfattning om vilka attityder som kan finnas hos ett större antal socialsekreterare.  

 

Vid användandet av enkäter finns det risk för ett stort bortfall (Bryman, 2011). För att 

undvika det har vi därför i största möjliga mån besökt socialsekreterarnas arbetsplatser under 

gruppmöten så att enkäterna har kunnat fyllas i och samlas in på plats. Under studieprocessen 

framkom emellertid svårigheten med att på detta sätt nå ett önskvärt antal respondenter då ett 

flertal av de kommuner vi kontaktade uppgav att de av tidsskäl inte hade möjlighet ta emot 

oss på besök. Några av dessa kommuner uttryckte istället intresse av att ta emot enkäter via 

brev och för att nå ett högre antal respondenter valde vi därför att göra det till dessa 

kommuner.  

 

Likertskalan är som ovan nämnt den enkätteknik som vi har valt att basera utformningen av 

vår enkät utifrån då den lämpar sig väl för att mäta känslor och attityder kring ett tema eller 

ett område. Enkäten består således av olika påståenden och frågor. Bryman (2011) skriver att 

för att begrepp ska kunna användas i kvantitativa studier så måste de göras mätbara. Eftersom 

attityder kan uttryckas i olika föreställningar och åsikter rörande attitydobjektet (Biel, 2012) 

har vi till att börja med använt oss av flera frågor och påståenden i enkäten som är grundade 

på de tidigare forskningsresultat som vi har presenterat i kapitel 2. Där finns det exempel på 

olika föreställningar och påståenden som uttrycker olika attityder till homosexuella par som 

föräldrar samt föreställningar om olika föräldraroller eller föräldraförmågor beroende på kön. 

Det kan enligt den tidigare forskningen röra sig om föreställningar om att det är mer naturligt 

för kvinnor att ge barn vård och omsorg, att barn till homosexuella i högre grad än barn till 

heterosexuella riskerar att bli utsatta för mobbing, och så vidare. Samtidigt har vi forskning 

som bland annat säger att homosexuella i hög grad matchas med barn som har svåra eller 

omfattande behov. Dessa forskningsresultat, som visar attityder som är positiva eller negativa 

till homosexuella som föräldrar eller familjehemsföräldrar, har vi använt oss av i enkäten för 

att göra det möjligt att beskriva och analysera olika attityder och därmed besvara denna 

studies frågeställningar (se avsnitt 1.3.). Eftersom syftet med denna studie bland annat är att 

analysera attityderna utifrån begreppet heteronormativitet har vi även använt oss av 
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påståenden eller frågor i enkäten där det görs en jämförelse mellan homosexuella och 

heterosexuella, samt påståenden som rör barns behov av en modergestalt och en fadergestalt 

som även de är baserade på tidigare forskningsresultat.  

 

De olika typer av påståenden som vi har beskrivit ovan utgör så kallade indirekta indikatorer 

på attityder och heteronormativitet. Att använda sig av indirekta indikatorer är nödvändigt för 

att kunna göra exempelvis attityder mätbara (Bryman, 2011). Till de olika påståendena eller 

frågorna i enkäten har respondenterna fått kryssa för svarsalternativ i skalor från ”håller helt 

och hållet med” till ”håller inte alls med”, eller i andra fall från exempelvis ”kvinnor i de 

flesta avseenden” till ”män i de flesta avseenden”, där det även är möjligt att välja 

svarsalternativ som ”har ingen åsikt” och ”vet ej” (Bryman, 2011). Detta för att göra det 

möjligt att kvantifiera de indirekta indikatorerna och mäta i vilken utsträckning 

respondenterna håller med de olika påståendena eller vad de anser kring vissa frågor. Att 

enkäten innehåller påståenden som är såväl positivt som negativt riktade till homosexuellt 

föräldraskap är inte enbart för att de speglar tidigare forskningsresultat, utan även dels för att 

minska risken för att påverka respondenternas svar åt något håll, dels för att underlätta för oss 

att upptäcka direkt motsägelsefulla svar (Bryman 2011).  

 

I enkäten frågar vi efter kön, ålder och om respondenten har medverkat i något ärende där det 

har förekommit placering av barn hos något homosexuellt par. Vi har tagit med dessa 

bakgrundsvariabler för att göra det möjligt att upptäcka om det kan finnas något samband 

mellan dessa och de attityder som har framkommit. Vi har i kapitel 2 beskrivit hur attityder 

till homosexuella par som föräldrar kan variera beroende på bland annat respondentens kön. 

Vi har i denna studie ingen tidigare forskning om betydelsen av respondentens ålder, men vi 

menar att det likväl kan vara av intresse att ställa en fråga om ungefärlig ålder för att se om 

det kan finnas skillnader i attityder beroende på ålder. Detta eftersom det enligt den tidigare 

forskningen har skett ständiga förändringar i den svenska samhällsdiskursen om 

homosexualitet och attityder till homosexuella och eftersom det är först på 2000-talet som 

homosexuella har laglig rätt till rättsligt föräldraskap och äktenskap. Att vi dessutom frågar 

om erfarenheten av att ha medverkat i något ärende där det har förekommit placering av barn 

hos något homosexuellt par är för att vi menar att det kan tänkas ha en betydelse för 

respondentens uppfattningar om homosexuella som familjehem, i synnerhet eftersom attityder 

enligt Biel (2012) kan bero på direkta eller indirekta erfarenheter av attitydobjektet. 
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4.2. Urval 
 

Vi har valt att avgränsa studien till att undersöka attityder bland socialsekreterare i södra 

Sverige som arbetar med ärenden som rör målgrupperna barn/ungdom och familj, vilket 

innebär att studiens respondenter består av barn- och familjeutredare, familjehemssekreterare 

och placeringsuppföljare inom den kommunala verksamheten. Vi har valt att avgränsa oss till 

ovanstående socialsekreterare eftersom de handlägger eller på annat sätt medverkar i ärenden 

som rör placeringar av barn eller ungdomar i familjehem. Att vi har avgränsat oss till 

socialsekreterare i södra Sverige är på grund av de praktiska svårigheter som finns i att 

inkludera socialsekreterare i hela Sverige under den tids- och resursram som vi rör oss inom. 

Vår urvalsram har därför bestått av ett antal kommuner i södra Sverige. Med södra Sverige 

menar vi Småland och söderut. Urvalet gjordes även utifrån kommunernas invånarantal 

eftersom det bör antas att det arbetar fler socialsekreterare i en kommun ju högre 

invånarantalet är. Urvalet har dessutom gjorts utifrån vår möjlighet att resa till kommunerna. 

Denna typ av urval går inte att anse representera socialsekreterare i hela Sverige och 

resultatets generaliserbarhet är därmed lågt (Bryman, 2011). Dock menar Bryman (2011) att 

bekvämlighetsurval ökar sannolikheten för en hög svarsfrekvens och att resultat utifrån 

bekvämlighetsurval likväl kan vara intressanta. 

 

Det finns svårigheter med att i förväg beräkna hur stort en studies urval bör vara (Bryman, 

2011). Variationen är mindre i en population som består av en viss yrkesgrupp och studiens 

urval behöver därför inte vara lika stort som när en population är heterogen (Bryman, 2011). 

Vi har därför, men även av tidsskäl, initialt strävat efter en svarsfrekvens på 50-100 enkätsvar. 

Enhetschefer eller arbetsgruppernas kontaktpersoner har utgjort vår första kontakt för att nå 

socialsekreterarna. Av de 13 kommuner som vi har kontaktat har sju kommuner deltagit, med 

sammanlagt 105 enkätsvar. I de sex kommuner som utgör bortfallet har de enhetschefer eller 

kontaktpersoner som har kontaktats uppgett att arbetsgrupperna på grund av hög 

arbetsbelastning inte har haft möjlighet att delta i studien. I flera av de deltagande 

kommunerna har mer än en arbetsgrupp deltagit. Fyra kommuner har deltagit genom enbart 

besök och två kommuner har enbart mottagit enkäter via brev. En kommun har deltagit 

genom både besök och brev. I de fall arbetsgrupper har mottagit enkäter via brev skickades 

enkäterna till deras enhetschefer eller kontaktpersoner som vidare delade ut dem till de 

socialsekreterare som studien avgränsas till. Detta eftersom vi inte antecknar namn på 

enskilda respondenter då studien är anonym.  
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4.3. Genomförande av enkäterna 
 

Eftersom vi behövde få svar på enkäterna inom en kort tid så besökte vi dem på deras 

arbetsplats under deras ordinarie gruppmöten. Att få muntlig information från oss och för dem 

att besvara enkäterna tog cirka 10 minuter. Oavsett vid besök eller brev har enhetscheferna 

eller kontaktpersonerna fått samma information. Även socialsekreterarna fick samma 

information oberoende av om de svarade under besök eller via brev. I de fall 

socialsekreterarna har deltagit i studien via brev har enkäterna med informationsbrev (se 

Bilaga 3) och svarskuvert delats ut till dem av enhetscheferna eller kontaktpersonerna, 

eftersom vi själva inte vet de enskilda socialsekreterarnas uppgifter. De socialsekreterare som 

ville besvara enkäten skickade sedan svaren enskilt i bifogat svarskuvert. 

 

4.4. Forskningsetiska överväganden 
 

Vetenskapsrådet (2011) menar att etik är något vi hela tiden måste reflektera kring och vara 

medvetna om för att upprätthålla. Exempelvis gäller det informanternas integritet och skydd 

från skador och kränkningar. Denna studie behandlar frågor om informanternas attityder kring 

sexualitet, ett ämne som kan anses vara känsligt och privat. Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska 

forskaren skydda respondenternas integritet och rätt till skydd mot insyn i sina privatliv. I 

enkäterna har vi därför inte frågat efter namn eller kommun. Av denna anledning har vi inte 

heller frågat efter exakt ålder i enkäterna. Enkäterna har kodats som nummer och på så sätt 

avidentifieras uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2011). Respondenternas namn har inte 

registrerats eller antecknats och varken vi eller obehöriga kan kombinera svarsuppgifterna 

med de enskildas identitet. Vi har inte undersökt sådana personuppgifter som omfattas av 3 § 

Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Vi menar att studien 

inte heller innebär en uppenbar risk för att skada informanterna psykiskt såsom avses i 4 § 

andra punkten Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). 

 

Enhetscheferna eller kontaktpersonerna i de kommuner som har deltagit i studien har i förväg 

fått informationsbrev (se bilaga 2) om vår och respondenternas roll i studien, studiens syfte 

samt att det är frivilligt att delta. Enhetscheferna eller kontaktpersonerna har ombetts att föra 

vidare denna information till socialsekreterarna, eftersom vi själva inte har enskilda 

socialsekreterares namn registrerade. Till varje enkät som vi har skickat eller under besök 

lämnat till socialsekreterarna har vi dock även bifogat informationsbrev som dem har fått 
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behålla (se bilaga 3). Väl under besöken har vi upprepat informationen till socialsekreterarna 

och betonat frivilligheten att delta i studien och bett om deras samtycke. Information som har 

getts muntligt under besök har även skickats i textform till de kommuner som har fått 

enkäterna via brev. 

 

I en studie måste en avvägning göras mellan nytta och risk (Vetenskapsrådet, 2011). Med 

studien har vi inte syftat att lägga någon personlig värdering i socialsekreterarnas attityder. I 

studier som berör kategoriseringar, föreställningar och attityder finns dock risken att 

reproducera och befästa fördomar. Risken att kategorisera homosexuella par som en annan typ 

av föräldrar än heterosexuella par finns därmed i denna studie. Samhällssyner och normer 

påverkar forskares sätt att tänka och formulera, samtidigt som forskare är med i 

reproduktionen av sådana normer. Därför har det krävts ett självkritiskt reflekterande under 

vår studieprocess (Andersson & Swärd, 2008). Vi menar dock att det finns en nytta med att 

synliggöra attityder, då forskning pekar på att attityder kan påverka barnplaceringar och 

människors möjlighet att bli familjehem (t.ex. Brooks & Goldberg, 2001). 

 

4.5. Reliabilitet och validitet 
 

Reliabilitet handlar om pålitligheten i frågor som rör mätningar av attityder (Bryman, 2011). 

Det går alltid att ställa sig frågande kring reliabiliteten i en studie där en andel av enkäterna 

har besvarats vid besök och en andel via brev eftersom vi inte vet vilken påverkan till 

exempel besöken kan ha medfört jämfört med att breven har skickats till enhetschefer eller 

kontaktpersoner att dela ut enkäterna. Vi har därför jämfört medelvärdena på resultaten 

mellan de som har inkommit genom besök och de som har inkommit via brev med hjälp av 

dataanalysprogrammet SPSS. Vi har inte funnit någon utmärkande skillnad i medelvärde på 

enkätsvaren. Med det argumenterar vi för att reliabiliteten inte har påverkats negativt av att 

några har svarat under besök och några via brev. Det kan dock finnas skäl att misstänka viss 

underrapportering i frågor som kan vara känsliga och där det finns svar som kan anses vara 

mer eller mindre politiskt korrekta. Det kan dessutom vara svårt att veta om respondenterna 

har svarat på enkäten i egenskap av privatperson eller professionell eftersom det sociala 

arbetet som vi tidigare har nämnt ska genomsyras av icke-diskriminering, jämlikhet och 

fördomsfrihet.  
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Validitet är graden av hur relevanta frågorna i enkäten är i förhållande till forskningsfrågan 

samt hur begrepp har använts (Bryman, 2011). Bryman (2011) menar att man kan diskutera 

validiteten när det till exempel gäller hur ett intelligenstest verkligen testar intelligensen hos 

en person. De påståenden eller frågor som vi har använt oss av i enkäten grundar sig på 

tidigare forskning, till exempel att det kan finnas samband mellan negativa attityder till 

homosexuellt föräldraskap och om man tror att barn till homosexuella i högre grad än barn till 

heterosexuella riskerar att utsättas för mobbing. 

 

4.6. Lagring, bearbetning och analys 
 

De inhämtade enkätsvaren har förvarats i pärmar och i sparfiler till datasystemet SPSS. 

Enkätsvaren är anonyma och det finns därför ingen risk för att enkätsvar kan kopplas till 

någons identitet och komma i fel händer. Efter att uppsatsen är godkänd kommer enkätsvaren 

att strimlas och slängas. För att bearbeta det insamlade materialet som enkäterna har gett oss 

förde vi in varje besvarad enkät i det statistiska dataprogrammet SPSS. Vi har använt oss av 

boken Statistisk verktygslåda – samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder 

(Djurfeldt et al. 2010) för att guida oss i användandet av programmet. Vi har använt oss av 

frekvenstabeller för att redovisa resultaten och i vissa fall korstabeller för att undersöka om 

det kan finnas några samband mellan olika variabler. Vi har sedan analyserat resultaten med 

utgångspunkt i heteronormativitet och professionsteoretiska beskrivningar av socialt arbete 

och dess diskurs. 

 

4.7. Arbetsfördelning 
 

Vi har under större delen av studieprocessen läst, skrivit och diskuterat tillsammans men för 

att spara tid delade vi upp besöken hos kommunerna så att Johanna åkte till fyra kommuner 

och Erik åkte till en kommun. Anledningen till att vi har gjort större delen av arbetet 

tillsammans är för att vi skriver olika och för att vi genom att arbeta tillsammans lättare har 

kunnat diskutera med varandra. Den uppdelning som vi har gjort är att vi i vissa fall har 

skrivit stycken eller avsnitt enskilt för att sedan tillsammans redigera och föra in det i studien. 

Inget avsnitt i uppsatsen är skrivet av enbart en person. 
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4.8. Förkunskaper 
 

Innan studiens början hade vi båda en kortare tid praktiserat och arbetat inom socialtjänsten 

med barn- och familjeärenden. I praktiken och i arbetet har vi tagit del av och medverkat i 

ärenden där familjehem samt barns behov har utretts, där barn har placerats i familjehem och 

där placeringar har uppföljts. Vi har inte stött på några homosexuella familjehem vad vi 

känner till. Den kunskap vi har tagit med oss till uppsatsskrivandet är att vi har fått kännedom 

om hur utredningsarbetet med barn och familjehem kan se ut, men vi vet samtidigt att rutiner, 

riktlinjer och praxis kan se olika ut i olika kommuner och enheter. Det är möjligt att de 

erfarenheter vi har, samt att vi studerar till att bli socionomer, skulle kunna påverka hur vi har 

sett och tolkat empirin. Vi har under uppsatsskrivandet utgått från inställningen att resultaten 

inte går att förutse. Som vi har påtalat i kapitlet om tidigare forskning finns det nämligen 

studier som visar på både negativa och positiva attityder till homosexuellt föräldraskap. Vi har 

även tidigare under socionomutbildningen skrivit en B-uppsats om hur homosexuella pappor 

framställs i media där vi fann att det ännu ser ut att finnas heteronormativa föreställningar, 

både vad gäller manligt föräldraskap och homosexualitet. 

 

5. RESULTAT OCH ANALYS 
 

I detta kapitel redovisas de resultat som vår studie har gett. I flera fall har det visat sig vara 

svårt att se något signifikant samband mellan olika variabler. Resultaten består därför främst 

av beskrivande statistik om i vilken utsträckning socialsekreterarna håller med de olika 

påståendena och hur de har svarat på enkätfrågorna. Vi har analyserat olika resultat utifrån 

tidigare forskningsresultat samt de teoretiska perspektiv om det sociala arbetets diskurs och 

heteronormativitet som vi har belyst i tidigare kapitel. Vad gäller bortfall rör det sig i 

huvudsak om ett mycket litet antal. Vi kommer därför enbart att spekulera kring bortfallet i 

diskussionskapitlet i det fall då bortfallet utmärker sig något. Bortfallet går att utläsa som 

Missing med kod 9 i de tabeller som kompletterar texten. Tabellerna är skapade i 

analysprogrammet SPSS och vi har fokuserat på frekvens (Frequency), procent (Percent) och 

giltig procent (Valid Percent) i beskrivningen av resultaten. Vi har avrundat procenten till hela 

procenttal för att göra resultaten mer läsbara. I flera enkätfrågor finns det svarsalternativ som 

ingen har valt. De kommer därför inte att synas i tabellerna, men går att finna i Bilaga 4. 
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Sammanlagt har sju kommuner deltagit, i vilka 105 socialsekreterare har besvarat enkäten. Av 

dessa 105 socialsekreterare har 73 besvarat enkäten genom besök på arbetsplatsen och 

resterande 32 har besvarat enkäten via brev (Tabell 1). De deltagande socialsekreterarna 

består av 93 kvinnor och 12 män, med en åldersfördelning på 34 socialsekreterare som är 29 

år eller yngre, 63 socialsekreterare som är i åldern 30-49 och 8 socialsekreterare som är 50 år 

eller äldre. 

 
Tabell 1. Antalet deltagande socialsekreterare fördelat på kommun (A-G) samt hur enkäterna har 

besvarats. 

 

5.1. Attityder till homosexuella par som familjehem 
 

En av frågeställningarna i denna studie, som dess huvudtitel anger, är vilka attityder till 

homosexuellas lämplighet som familjehemsföräldrar det finns hos socialsekreterare som 

arbetar med målgrupperna barn och familj. En fråga som till en början är relevant att 

undersöka är hur många av de deltagande socialsekreterarna som själva har någon erfarenhet 

av att ha medverkat i ärenden där barn har placerats hos något homosexuellt par. Resultatet 

visar att endast fyra av dessa 105 socialsekreterare har medverkat i sådana ärenden. Vi finner 

det inte troligt att en sådan liten andel arbetar med många ärenden där det förekommer 

homosexuella par. Det skulle kunna vara rimligt att anta att antalet homosexuella par med 

familjehemsuppdrag är litet i de deltagande kommunerna. Alla socialsekreterare som arbetar 

med målgrupperna barn och familj är dock inte nödvändigtvis delaktiga i processen där 

barnen placeras eller där det beslutas om lämpliga familjehem, vilket dessvärre försvårar 

möjligheten att skönja en uppfattning om hur vanligt eller ovanligt det är med homosexuella 

par som familjehem. Det går utifrån denna studies resultat enbart att spekulera kring 
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eventuella orsaker till det låga antalet socialsekreterare med erfarenhet av sådana ärenden. Det 

skulle till exempel kunna bero på ett fåtal ansökande homosexuella par, ett fåtal som beviljas 

uppdraget, en kombination av båda, eller något annat. Likväl är det intressant att se vad 

socialsekreterarna själva anser om antalet homosexuella par som familjehem eftersom deras 

åsikter i frågan kan ge en god uppfattning om deras attityd till målgruppen. Vad som går att 

utläsa av enkätsvaren till påståendet att det finns för få homosexuella par som familjehem är 

att även om en stor andel inte har någon åsikt i frågan (48%) så är andelen som instämmer 

med påståendet (44%) avsevärt större än andelen som tar avstånd från det (8%) (Tabell 2). Vi 

kan i Tabell 2 dessutom se att resultaten är relativt lika mellan de olika kommunerna med 

tendenser att hålla med eller inte ha någon åsikt. Undantaget utgörs av kommun F och G där 

en tydligare majoritet inte har någon åsikt. 
 

 
Tabell 2. Åsikter kring om det finns för få homosexuella familjehem fördelat på kommun. 

 

Erfarenheten av homosexuella par som familjehem är bland de deltagande socialsekreterarna 

alltså liten, men det finns en övervägande neutral till positiv inställning till fler homosexuella 

familjehem och som Brooks och Goldberg (2001) antyder kan homosexuellas möjlighet att bli 

familjehem vara beroende av organisatoriska attityder och praxis oavsett enskilda 

socialsekreterares attityder. Möjligheten finns att socialsekreterarna anser att det finns för få 

familjehem oavsett sexualitet, men resultatet visar ändå att de inte är negativt inställda till fler 

homosexuella familjehem. Om socialsekreterarna hade ansett att homosexuella inte är 

lämpliga som familjehem bör resultatet istället ha sett annorlunda ut, med en större andel som 

är motvilliga till fler homosexuella familjehem.  

 

För att ytterligare se attityder till homosexuella par som familjehem redovisar vi huruvida 

socialsekreterarna anser att erfarenheten av att vara homosexuell kan ha någon positiv 
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inverkan på barnuppfostran. I Brooks och Goldbergs (2001) studie ser vi hur flera 

socialsekreterare som är positiva till homosexuella som familjehem eller adoptivföräldrar 

tillskriver homosexuella personer positiva egenskaper som bland annat sensitivitet och 

idérikedom. Likaså menar Riggs (2011) att det finns uppfattningar om att homosexuella 

personer är särskilt goda lyssnare och bra på att stötta sina barn. Som vi har nämnt i 

introduktionen till kapitlet om tidigare forskning finns det även studier som visar att barn till 

homosexuella generellt tenderar att ha minst lika goda uppväxtvillkor som barn till 

heterosexuella (t.ex. Flaks et al. 1995). I Tabell 3 kan vi utläsa att de flesta av de tillfrågade 

socialsekreterarna helt eller delvis instämmer med påståendet att erfarenheten av att vara 

homosexuell kan ha en positiv inverkan på barnuppfostran. 20% håller helt och hållet med 

påståendet och 39% håller delvis med, medan 34% inte har någon åsikt. En liten andel på 

sammanlagt 7% tog helt och hållet eller till viss del avstånd från påståendet.  

 

 
Tabell 3. Socialsekreterarnas syn på om erfarenheten av att vara homosexuell kan ha en positiv 

inverkan på homosexuellas barnuppfostran. 

 

Vi verkar alltså finna en neutral till positiv bild av homosexuella par som föräldrar. Med 

anledning av att forskning visar tendenser till att homosexuella par i hög grad matchas med 

barn som har svåra eller omfattande behov (Brooks & Goldberg, 2001; Brodzinsky et al., 

2002) har vi även undersökt socialsekreterarnas attityd till homosexuellas lämplighet som 

familjehem till sådana barn. Till påståendet att homosexuella kan vara lämpliga som 

familjehem till barn med svåra eller omfattande behov (Tabell 4) ser vi att det finns en 

majoritet på 59% som helt eller delvis håller med. 27% har ingen åsikt och 14% tar mer eller 

mindre avstånd från påståendet. 
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Tabell 4. Socialsekreterarnas åsikter kring huruvida homosexuella par som familjehemsföräldrar kan 

vara lämpliga vid placering av barn med svåra eller omfattande behov. 

 

Liksom i Tabell 2 tolkar vi svaren i Tabell 3 och 4 som att det verkar finnas en attityd till 

homosexuella par som familjehem som inte är negativ, även vid placeringar av barn med 

svåra eller omfattande behov. Vi nöjer oss dock inte med att avsluta detta kapitel här. Som 

tidigare har påtalats i Kapitel 2 om tidigare forskning finns det studier som visar att det kan 

finnas uppfattningar om att barn till homosexuella riskerar att bli särskilt utsatta för mobbing 

och av negativa attityder i omgivningen samt att barnen riskerar att bli ”förvirrade” om sin 

egen könsidentitet och sexualitet (Malmquist & Zetterqvist Nelson, 2008; Riggs, 2011). Detta 

utgör uppfattningar som kan spegla eller ge upphov till negativa attityder till homosexuella 

som familjehem. I Tabell 5 ser vi att 5% av de 105 socialsekreterarna helt och hållet håller 

med om att barn som växer upp hos homosexuella par i högre grad riskerar att bli utsatta för 

mobbing än barn som växer upp hos heterosexuella, medan nära hälften (49%) delvis håller 

med påståendet. 20% tar delvis avstånd och 4% tar helt och hållet avstånd från påståendet, 

medan 23% inte har någon åsikt. I Tabell 6 kan vi se en klar majoritet på 66% som helt eller 

delvis håller med i påståendet att barn som växer upp hos homosexuella par riskerar att 

påverkas negativt av attityder i omgivningen. Det verkar med andra ord finnas uppfattningar 

som överensstämmer med ovan nämnda forskning, samtidigt som det inte verkar inverka 

negativt på socialsekreterarnas attityder till homosexuella som familjehem om vi läser Tabell 

2 till 4 och Tabell 8 till 9. Vad gäller huruvida föräldrarnas sexualitet påverkar barnets 

självuppfattning finner vi i Tabell 7 att det är en minoritet på 18% av de tillfrågade 

socialsekreterarna som helt eller delvis anser att så är fallet medan de som helt eller delvis tar 

avstånd från ett sådant påstående utgör den största andelen med 49%.   
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Tabell 5. Om socialsekreterarna tror att barn som växer upp hos homosexuella par i högre grad 

riskerar att bli utsatta för mobbing än barn som växer upp hos heterosexuella. 

 

 
Tabell 6. Om socialsekreterarna tror att barn som växer upp hos homosexuella par riskerar att 

påverkas negativt av attityder i omgivningen. 

 

 
Tabell 7. Om socialsekreterarna anser att familjehemsföräldrars sexuella läggning spelar stor roll för 

placerade barns självuppfattning. 
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Sett ur ett queerteoretiskt perspektiv bör emellertid de hittills presenterade resultaten inte 

antas vara tillräckligt talande om vi inte dessutom redogör för om socialsekreterarna anser att 

homosexuella och heterosexuella skiljer sig åt i lämplighet som familjehem. Särskilt med 

hänsyn till den forskning som påtalar att heterosexuella par som ansöker om att bli 

familjehem prioriteras framför homosexuella (Brooks & Goldberg, 2001). Forskning visar 

dessutom att det inte förväntas av homosexuella att skaffa barn i samma utsträckning som det 

förväntas av heterosexuella (Hicks, 2000; Norberg, 2009). Vi har redan redovisat hur en 

majoritet av socialsekreterarna i denna studie uppfattar att barn till homosexuella riskerar att 

utsättas för mobbing i högre grad än barn till heterosexuella (Tabell 5). Trots det kan vi i 

Tabell 8 se att det är en rådande majoritet på 81% av 98 socialsekreterare som anser att det 

inte finns någon skillnad mellan heterosexuella och homosexuella personer i lämplighet som 

familjehem. Det är en stor majoritet som anser att heterosexuella och homosexuella är lika 

lämpliga att vara familjehemsföräldrar, men notera att det av de 98 socialsekreterare som har 

besvarat frågan är 15% som anser att heterosexuella i visst avseende är mer lämpliga och 4% 

som anser att heterosexuella är det i de flesta avseenden. Sammanlagt utgör de som anser att 

heterosexuella är mer lämpliga nästan var femte person i studien. Samtidigt är det ingen av de 

tillfrågade som tycker motsvarande för homosexuella vilket är intressant sett utifrån ett 

queerteoretiskt perspektiv då det kan tyda på en viss heteronormativ riktning.  

 

Tidigare forskning antyder att kvinnor i högre grad än män har en positiv inställning till 

homosexuellt föräldraskap (Brodzinsky et al., 2002). Vårt resultat i Tabell 8 visar dock att de 

tillfrågade männen anser att homosexuella är lika lämpliga som heterosexuella att vara 

familjehem medan en större andel av kvinnorna menar att heterosexuella är mer lämpliga. Det 

behöver dock inte betyda att kvinnor har en mer negativ attityd till homosexuella som 

familjehem eftersom antalet kvinnor som medverkar i studien är betydligt fler.  
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Tabell 8. Socialsekreterarnas åsikter kring skillnad i lämplighet beroende på familjehemsföräldrars 

sexualitet och respondenternas kön. Tabellen visar ett bortfall på sju personer. 

 

 
Tabell 9. Om samband mellan huruvida socialsekreterarna tror att barn som växer upp hos 

homosexuella utsätts för mobbing och om det finns skillnad i lämplighet som familjehem 

beroende på sexualitet.  

 

Sammantaget kan vi i majoriteten av de hittills presenterade tabellerna dra slutsatsen att 

attityderna inte ser ut att vara negativa till homosexuella par som familjehem. Snarare är de i 

hög grad mer eller mindre positiva, även om det går att finna en relativt hög andel i varje 

tabell som inte har någon åsikt. Det finns resultat som antyder att det även bland denna 

studies respondenter finns uppfattningar som rör omgivningens reaktioner på att barnets 
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föräldrar är homosexuella, som i tidigare forskning har påvisats utgöra argument mot 

homosexuellt föräldraskap. Dessa uppfattningar verkar dock inte ge upphov till en negativ 

attityd till homosexuella som familjehem bland denna studies respondenter. Det kan betyda 

att socialsekreterarna har en uppfattning om att det finns attityder i samhället som är negativa 

till homosexuella men att socialsekreterarna själva tar avstånd från sådana attityder. Ur ett 

professionsteoretiskt perspektiv vore detta väl förenligt med hur socialt arbete värdesätter 

jämlikhet, fördomsfrihet och öppenhet (Horner & Whitbeck, 1991 i Payne, 2006) och därför 

inte nödvändigtvis ansluter sig till det övriga samhällets värderingar (Payne, 2006). Vi vet 

sedan tidigare amerikansk forskning att det finns en antydan om att tjänstemän som 

handlägger ärenden om barn med omfattande behov generellt är positivt inställda till 

homosexuella som föräldrar (Brodzinsky et al., 2002). Det kan även finnas en koppling 

mellan våra resultat och den tidigare forskning som menar att socialsekreterare tillskriver 

homosexuella vissa egenskaper som mental stabilitet, sensitivitet, idérikedom, stora och 

stödjande nätverk, ekonomisk trygghet och hög utbildning (Brooks och Goldberg (2001), 

även om det inte går att dra några definitiva slutsatser om det utifrån våra resultat. Att 

attityderna i huvudsak är neutrala eller positiva till homosexuella som familjehem skulle även 

kunna förklaras utifrån Parsons (1968) olika kriterium för professioner, där professionella ska 

vara neutrala och behandla klienter likvärdigt utan att göra skillnad på exempelvis sexualitet.  

 

Resultaten kan tyda på en värdering om universalism inom det sociala arbetet förenligt med 

Parsons (1968) beskrivning av professioners etik. Ovan nämnda normer och värderingar 

skulle enligt Durkheims kollektivistiska perspektiv kunna utgöra en överordning och finnas 

införlivade i de enskilda socialsekreterarna (Guneriussen, 2007). Enligt Brante (1989) bildar 

de som ingår inom vad han kallar för statens professioner en sammanhållning då de har 

många gemensamma och långvariga nämnare, delvis på grund av en socionomutbildning men 

även för att de i arbetslivet arbetar inom en likvärdig verksamhet, vilket skulle kunna förklara 

den relativt tydliga riktning som resultaten visar där det är ett mycket litet antal som ser ut att 

vara negativt inställda till homosexuella som familjehem. Professionen och arbetsplatsen är 

dock inte det enda som kan ha en inverkan i individernas attityder eftersom individerna enligt 

Durkheim även kan ingå inom andra grupper och sammanhang som kan ha betydelse 

(Guneriussen, 2007). Socialt arbete kännetecknas enligt Payne (2006) av en kontextberoende 

föränderlighet samt påverkan av samhället och det finns tidigare forskning som menar att det 

svenska samhället utvecklas till att ha en alltmer positiv attityd till homosexuella, som under 

de senaste decennierna har blivit mer erkända i Sverige, och en samhällelig diskurs om 
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öppenhet och acceptans för homosexualitet (Norberg, 2009). Detta ser ovan beskrivna resultat 

ut att utgöra en spegling av.  

 

5.2. Attityder beroende på kön 
 
 
Vi har tidigare redovisat attityder till homosexuella generellt utan hänsyn till skillnader 

beroende på de homosexuellas kön, något som dock utgör vår andra frågeställning i denna 

studie. Tidigare forskning visar att det finns föreställningar om olika könsroller i 

föräldraskapet med uppfattningar om att kvinnor är mer naturliga barnavårdare än män 

(Wells, 2011; Riggs, 2011; Malmquist & Zetterqvist Nelson, 2008; Hicks, 2000). Det vore 

därför enligt vår mening möjligt att utifrån olika uppfattningar om könsroller kunna urskilja 

olikheter i attityder gentemot homosexuella kvinnor respektive homosexuella män. 

 

Vi börjar med att redovisa socialsekreterarnas syn på vård och omsorg av barn beroende på 

vårdarens eller förälderns kön. I Tabell 9 kan vi se att 95% av de socialsekreterare som har 

uttryckt sin åsikt i frågan har svarat att kvinnor och män är lika lämpade eller att det inte finns 

någon skillnad mellan könen vad gäller hur lämpad man är att ge barn vård och omsorg. 

Endast en liten andel med sammanlagt 5% anser att kvinnor i visst avseende eller i de flesta 

avseenden är mer lämpade än män, medan ingen har kryssat för motsvarande svarsalternativ 

för män. Resultatet visar en tydlig kontrast till den ovan nämnda forskning som säger att det 

finns en utbredd uppfattning om att kvinnor är säkrare och mer naturliga vårdare av barn än 

vad män är och att det främst är en kvinnlig färdighet. Att det även i denna studie är fler som 

har svarat kvinnor än män bör enligt vår mening inte övertolkas eftersom det rör sig om ett 

sådant litet antal.  
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Tabell 9. Socialsekreterarnas åsikter kring skillnad i hur lämpad man är att ge barn vård och omsorg 

beroende på om man är kvinna eller man.  

 

Nästan samtliga av socialsekreterarna är med andra ord eniga om att hur pass lämpad man är i 

avseendet vård och omsorg om barn inte beror på kön när sexualitet inte beaktas. Det är 

emellertid attityder till homosexuella som denna studie handlar om och vi fortsätter därför 

med att mer specifikt undersöka om det finns uppfattningar om skillnader mellan samma kön 

men där det görs skillnad mellan homosexuella och heterosexuella. Även Tabell 10 pekar på 

en tydlig enighet där en klar majoritet av socialsekreterarna som har svarat (99%) anser att 

homosexuella kvinnor och heterosexuella kvinnor är lika lämpade att ge barn vård och 

omsorg. Även Tabell 11 avseende homosexuella män och heterosexuella män visar ett 

liknande resultat där 98% anser att det är lika eller att det inte finns någon skillnad. Attityder 

till homosexuella som föräldrar verkar alltså inte nämnvärt skilja sig åt beroende på kön när 

de jämförs med heterosexuella av samma kön. Liksom i föregående avsnitt skulle resultatens 

relativa samstämmighet kunna förklaras utifrån Durkheims beskrivning av hur normer och 

värderingar inom samhället och i sociala grupper införlivas i de enskilda individerna, i vårt 

fall socialsekreterarna (Guneriussen, 2007). Likaså skulle de professionsteoretiska 

beskrivningarna av hur professioner värderar likabehandlande och neutralitet kunna tillämpas 

här. 
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Tabell 10. Socialsekreterarnas åsikter kring skillnad mellan kvinnor i hur lämpad man är att ge barn 

vård och omsorg beroende på om man är homosexuell eller heterosexuell. 

 

 
Tabell 11. Socialsekreterarnas åsikter kring skillnad mellan män i hur lämpad man är att ge barn vård 

och omsorg beroende på om man är homosexuell eller heterosexuell. 

 

Notera att det råder en större enighet i frågorna om skillnader mellan homosexuella och 

heterosexuella kvinnor eller män vad gäller vård och omsorg om barn (Tabell 10 och 11) än i 

fråga om skillnader i lämplighet mellan heterosexuella och homosexuella som familjehem 

(Tabell 8). Vad denna attitydskillnad kan bero på kan vi enbart spekulera kring. Det skulle 

kunna bero på att det kan finnas en skillnad i vad det innebär att vara familjehem och att ge 

barn vård och omsorg, eftersom det förstnämnda omfattar det sistnämnda men inte 

nödvändigtvis vice versa. Att ge barn vård och omsorg behöver inte innebära att man gör det i 

uppdrag av kommun eller socialtjänst. Att ge barn vård och omsorg kan även innefatta att 

vårdarna är föräldrar till barnet sedan födsel eller mycket tidig ålder, medan det i uppdrag av 

att vara familjehem kanske i större utsträckning handlar om att ta emot barn som har vuxit 

upp i andra familjer och med andra föräldrar. Familjehemsplaceringar kan dessutom pågå 

olika länge. Att ett barn placeras i familjehem kan bero på exempelvis problematiska 
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situationer i hemmiljön eller särskilda behov hos barnet som inte tillgodoses, men som Tabell 

4 visar anser majoriteten av de tillfrågade socialsekreterarna att homosexuella kan vara 

lämpliga som familjehem åt barn med svåra eller omfattande behov. 

 

En enligt tidigare forskning förekommande uppfattning bakom negativa attityder till 

homosexuellt föräldraskap är att barn behöver såväl en kvinnlig som en manlig förebild eller 

identifikationsobjekt (Malmquist & Zetterqvist Nelson, 2008). För att ytterligare gå vidare 

med frågan om könsroller med koppling till heterosexuella normer har vi därför undersökt 

huruvida respondenterna anser att barn behöver en moder- och en fadergestalt. Det 

framkommer att socialsekreterarna i stor utsträckning delvis anser att barn behöver både en 

moder- och en fadergestalt, 65% respektive 64%. De som instämmer helt med påståendena 

utgör 16% vardera, och i båda enkätfrågorna är det enbart 12% som tar avstånd från det 

(Tabell 12 och Tabell 13). För att relatera detta till våra tidigare beskrivna resultat har vi testat 

att jämföra socialsekreterarnas åsikter om barns behov av modergestalt med deras syn på 

skillnad i lämplighet beroende på sexualitet. Av de 15 socialsekreterare som anser att 

heterosexuella är mer lämpliga än homosexuella verkar 11 av dessa anse att barnets tillgång 

till en modergestalt delvis har en betydelse (Tabell 14).  Samtidigt kan vi i Tabell 14 se att 

majoriteten av de som anser att barn behöver en modergestalt ändå inte gör skillnad i 

lämplighet mellan homosexuella och heterosexuella som familjehem. Detta skulle kunna 

betyda att homosexuellt föräldraskap enligt socialsekreterarna inte nödvändigtvis behöver 

utesluta att barnet får en moder- och en fadergestalt. Det kan väcka frågan om det som 

Norberg (2009) talar om angående heteronormativt bemötande. Är det så att samtidigt som 

det finns en acceptans och öppenhet till homosexuellt föräldraskap så finns det förväntningar 

på att en person i förhållandet ska vara manlig och den andra kvinnlig, eller att barn 

åtminstone behöver en manlig och en kvinnlig förebild oavsett om det tillgodoses inom eller 

utom familjen? Det skulle i sådana fall kunna spegla ett enligt queerteorin heterosexuellt 

synsätt på familjer, där heterosexualitet förutsätts vara det normala (Mattson, 2010; 

Ambjörnsson, 2006), och att vissa heterosexuella normer råder även om socialsekreterarna 

har en positiv inställning till homosexuella. Enkätfrågorna skapar dock en begränsning i 

möjligheten att dra tydliga slutsatser av svaren på så sätt att de inte utesluter till exempel 

möjligheten att socialsekreterarna kan mena att barn behöver en moder- eller en fadergestalt 

och inte nödvändigtvis båda så länge barnet har ett av dem. Det behöver inte heller utesluta att 

en och samma person kan utgöra både en fader- och en modergestalt enligt socialsekreterarna.  
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Tabell 12. Om socialsekreterarna anser att ett barn behöver en modergestalt. 

 

 
Tabell 13. Om socialsekreterarna anser att ett barn behöver en fadergestalt. 

 

 
Tabell 14. Syn på lämplighet som familjehem beroende på sexualitet i förhållande till syn på barns 

behov av en modergestalt. 

 

Sammantaget kan resultaten betyda att socialsekreterarna inte gör skillnad på vård och 

omsorg om barn beroende på kön, men möjligheten finns ändå att det bland socialsekreterarna 

kan anses finnas andra könsrelaterade skillnader i föräldrars roller som denna studie inte 

tillräckligt väl redovisar. Tydligast visar resultaten att samtidigt som vi inte finner 

attitydskillnader till män och kvinnor så finner vi inte heller någon skillnad i attityd beroende 
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på om kvinnorna och männen är homosexuella eller heterosexuella. Det bör tolkas som att 

homosexuella kvinnor och heterosexuella män ses som likvärdiga i fråga om vård och omsorg 

om barn, samt att det inte görs skillnad mellan homosexuella och heterosexuella. Liksom i 

avsnittet om attityder till homosexuella som familjehem kan vi här finna skillnader från 

tidigare internationell forskning där man har funnit hur homosexuella män ses som sämre i 

barnomsorg än homosexuella kvinnor. Våra resultat kan visa hur värderingar inom socialt 

arbete som profession eller bland socialsekreterare kan skilja sig från övriga samhällets då det 

inom socialt arbete finns en präglad diskurs om jämlikhet, fördomsfrihet och öppenhet 

(Payne, 2006). Vi finner en sådan neutralitet utan åtskillnader av kön och sexualitet som 

Parsons (1968) tillskriver professioner. Samtidigt har vi i tidigare kapitel belyst hur forskning 

och undersökningar pekar på en samhällelig utveckling mot en alltmer öppen attityd till 

homosexuella och därför är en kanske mer rimlig tolkning av våra resultat att 

socialsekreterarnas attityder speglar en sådan samhällsattityd.  

 

6. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 
 

I detta kapitel kommer vi att diskutera våra resultat, bortfall och teorier samt våra 

metodologiska val, svårigheter vi har stött på, samt möjligheter för fortsatt forskning inom 

området. Vi kommer även att diskutera frågor och funderingar som vi har fått av 

socialsekreterare som deltog i studien.  

 

6.1. Resultatdiskussion 
 

Våra frågeställningar har handlat om vilka attityder socialsekreterare har till homosexuella par 

som familjehem, samt om det finns några skillnader i attityder beroende på 

familjehemsföräldrarnas kön. Vi har ovan redovisat de attityder till homosexuella par som 

familjehemsföräldrar som vi har funnit, dels generellt men även beroende på om paren består 

av kvinnor eller män. Attityderna ser inte alltid ut att vara entydigt positiva till homosexuella 

som familjehemsföräldrar; till flera påståenden ser vi att många socialsekreterare inte har 

någon åsikt. Vad vi dock har kunnat se är att det i huvudsak är ett mycket litet antal som 

uppvisar en negativ attityd till homosexuella som familjehemsföräldrar. Det finns bland våra 

resultat, liksom vad tidigare forskning visar, uppfattningar om att barn till homosexuella 

riskerar att utsättas för mobbing och negativa attityder av omgivningen i högre grad än barn 

till heterosexuella. En klar majoritet av socialsekreterarna anser ändå att homosexuella och 
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heterosexuella par är lika lämpliga som familjehem. En sådan likvärderande attityd som enligt 

professionsteoretiska perspektiv kännetecknar socialt arbete är även tydlig då 

socialsekreterarna inte gör skillnad på kön i fråga om förmåga till vård och omsorg om barn. 

Dock verkar det som att socialsekreterarna likväl anser att barn behöver en fader- och 

modergestalt vilket utifrån ett queerteoretiskt perspektiv skulle kunna betyda att 

heterosexuella familjer ändå utgör en norm eller referensram. Studien saknar dock tillräckligt 

starka belägg för att kunna styrka en sådan slutsats. Ett resultat som i våra ögon utmärker sig 

något är däremot att det är en större enighet om att det oberoende av kön anses vara lika 

mellan homosexuella och heterosexuella vad gäller vård och omsorg om barn än vad det är i 

fråga om lämplighet som familjehem. Det bör innebära att det bland respondenterna finns de 

som menar att det i uppdraget som familjehem finns något som gör att heterosexuella lämpar 

sig bättre. Resultatet kan spegla en viss heterosexuell norm som den queerteoretiska 

beskrivningen av heteronormativitet antyder, liksom forskare som Norberg (2009) uppger att 

det finns i samhället trots en samhällsdiskurs som är öppen för homosexualitet. Resultaten i 

denna studie ser hur som helst ut att vara eniga med samhällets alltmer positiva attityder till 

homosexualitet. 

 

Det högsta bortfallet finner vi i Tabell 8 där bortfallet utgör sju personer till påståendet som 

rör socialsekreterarnas åsikter kring skillnad i lämplighet som familjehem beroende på 

sexualitet. Varför färre personer har svarat på den enkätfrågan kan vi inte med säkerhet veta. 

En möjlig orsak till bortfallet skulle kunna vara att just den frågan kan på grund av sin 

formulering tolkas som en fakta- eller kunskapsfråga snarare än en fråga om åsikt. Bortfallet 

kan dessutom bero på att respondenterna kan ha önskat att få uttrycka en mer nyanserad åsikt. 

Man skulle även kunna tänka sig att respondenterna inte har reflekterat över frågan innan och 

därför inte har någon tydlig åsikt och av den anledningen inte vill svara på den. Vi menar 

däremot att även om enkätfrågan skulle kunna feltolkas som en ren kunskapsfråga så påverkar 

det inte frågans validitet på ett avgörande sätt då den ändå bör anses spegla respondenternas 

attityder. Om man anser att det finns en skillnad i lämplighet bör man rimligtvis även tänka 

att så faktiskt är fallet. 

 

Teorierna om socialt arbete som profession kan ge en något romantiserande bild av socialt 

arbete och av socialsekreterare. De professionsteoretiska perspektiven vi har använt oss av 

beskriver bland annat hur socialsekreterares attityder inte nödvändigtvis speglar samhällets då 

de ska vara fördomsfria samt bedöma klienterna efter deras handlingar och inte utifrån till 
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exempel klienternas sexualitet. Det finns lagstadgade regler om att man inte får diskriminera 

någon utifrån till exempel kön eller sexualitet. Att det finns en diskurs inom socialt arbete om 

jämlikhet, likabehandling och fördomsfrihet behöver däremot inte innebära att alla 

socialsekreterare är fördomsfria och inte gör skillnad på bland annat sexualitet och kön. Vi 

menar att socialsekreterare inte är mer än människor och att även dem kan påverkas av 

heteronormativa strukturer. Sett ur ett queerteoretiskt perspektiv är upprätthållandet av 

heteronormativitet nämligen något som görs mer eller mindre omedvetet i ett samhälle och i 

en tid där heterosexualitet utgör norm. Våra resultat ser emellertid ut att visa en attityd till 

homosexuella som familjehem som är neutral till positiv och vi finner inte någon självklart 

övervägande heteronormativitet i socialsekreterarnas enkätsvar. Med tanke på den bakgrund 

som tidigare har presenterats, som visar att attityderna till homosexualitet har förändrats 

mycket under de senaste decennierna, ser socialsekreterarnas attityder ut att stämma överens 

med en sådan samhällelig attityd.  

 

I våra resultat och i vår analys var vår ambition att främst beskriva vilka attityder som finns 

till homosexuella som familjehem och förklara dem utifrån professionsdiskurs, 

heteronormativitet samt tidigare forskning om föreställningar och attityder. Vi har inte ställt 

till exempel ålder och attitydfrågorna gentemot varandra trots att vi i enkäten frågade efter 

bland annat kön, ålder och erfarenhet. Det hade varit en intressant infallsvinkel men vi 

upptäckte att det i sådana fall hade varit nödvändigt med ett högre antal respondenter då 

exempelvis de som är äldre än 50 år som ingår i studien är relativt få, likaså de som hade 

erfarenhet av att ha medverkat i ärenden där barn har placerats hos något homosexuellt par. 

 

Vi hade inte kunnat förutse de resultat som denna studie har gett oss eftersom det dels finns 

forskning som pekar på heteronormativa föreställningar om homosexuellt föräldraskap, dels 

forskning som antyder att socialsekreterare verkar ha en positiv attityd till homosexuella samt 

undersökningar som påtalar ett växande erkännande av homosexuella. Något som är särskilt 

intressant med denna studies resultat är att även om socialsekreterarnas svar överlag antyder 

en neutral till positiv attityd till homosexuella så var det ingen som svarade att homosexuella 

kan vara mer lämpade som familjehem än heterosexuella, medan nästan var femte person 

ansåg att heterosexuella i visst avseende eller i de flesta avseenden är bättre. Ur ett 

heteronormativt perspektiv var inte det ett helt oväntat resultat men det kan dock anses vara 

intressant då socialsekreterarna i huvudsak var positiva till homosexuella som familjehem.  
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Som professionell ska man enligt de professionsteoretiska perspektiven som vi har presenterat 

styras av professionens och klienternas intressen. Det är således möjligt att respondenterna 

hade besvarat enkäten annorlunda som privatpersoner istället för professionella; i sin 

hemmiljö istället för arbetsplatsen. Samtidigt är intresse av vår forskningsfråga att undersöka 

socialsekreterarnas attityder eftersom det kan ge oss en bild av det sociala arbetets 

värderingar. 

 

6.2. Metoddiskussion 
 

Under besöken hos socialsekreterarna frågade vissa av dem varför vi har valt att avgränsa 

studien till homosexuella par och därmed inte inkludera andra sexualiteter om till exempel 

bisexuella, asexuella och transsexuella par. Vi är väl medvetna om att även andra sexualiteter 

hade utgjort en intressant studie men på grund av tidsramen så menar vi att denna typ av 

studie inte hade kunnat göra alla rättvisa. Vi menar att attityder till exempelvis bisexuella och 

transsexuella inte nödvändigtvist behöver se likadana ut.  Vi menar vidare att en inkludering 

av exempelvis homosexuella, bisexuella och transsexuella under en och samma beteckning 

vore att göra en generalisering som om alla sexualiteter som inte är hetero är likadana och är 

föremål för likadana attityder. Förvisso görs i denna studie generaliseringar gällande 

homosexuella och heterosexuella, liksom i mycket forskning som rör attityder till och 

föreställningar om sexualitet, då individuella aspekter inte har tagits hänsyn till. Att inkludera 

flera sexualiteter hade kunnat göra enkäten och studien för lång och komplicerad eftersom det 

hade behövts fler påståenden och frågor.  

 

Under våra besök på arbetsplatserna har några socialsekreterare haft åsikter kring enkätens 

utformning. Den har upplevts vara något onyanserad vilket blir resultatet av att vi gör en 

enkätstudie som rör sociala grupper. Vi är själva medvetna om att enkäten inte har möjliggjort 

något synliggörande av åsikter om att det bland homosexuella kan finnas mer eller mindre 

lämpliga personer som familjehem - att det beror på individerna snarare än deras sexualitet. 

Några socialsekreterare har uttalat en viss avsaknad av möjligheten att skriva kommentarer 

om sina svar. Detta övervägdes när vi skapade enkäten. Vi tänkte då att inkluderandet av 

kommentarsfält till varje påstående eller fråga hade kunnat göra enkäten svårare att analysera 

kvantitativt. Vi medger dock att ett avslutande kommentarsfält till enkäten där man hade fått 

skriva egna kommentarer hade varit på sin plats. Ur ett etiskt perspektiv kan det ses som en 

bristfällighet om avsaknaden av kommentarsfält har gjort att socialsekreterarna upplever att 
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de inte har haft möjlighet att fullt ut förklara sina åsikter. Trots det är bortfallet till varje 

påstående eller fråga relativt lågt. Några av de ovan nämnda bristerna hade kunnat åtgärdas i 

god tid om vi hade utfört en pilotstudie där enkäten testas och där socialsekreterarna har 

möjlighet att kommentera enkätens frågor och utformning. Anledningen till varför vi inte har 

gjort någon sådan pilotstudie är för att vi har upplevt att tiden inte hade räckt till.  

 
Framtida studier skulle kunna utforska hur homosexuella par som har ansökt om att bli 

familjehem anser att de blir bemötta av socialsekreterare. En metodologisk svårighet med en 

sådan studie kan vara att få tag på flera homosexuella par som har ansökt om att bli 

familjehem. Även möjligheten att göra en aktstudie för att undersöka hur socialsekreterare har 

utrett sådana ärenden vore såväl etiskt som praktiskt svårgenomförligt. Vi menar att det i 

framtiden vore intressant att se om de attityder vi har funnit även speglas i praktiken och om 

kriterier för lämplighet som familjehem ser olika ut beroende på sexualitet. 
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Bilaga 1 
 

Samtycke  
 

Härmed samtycker jag till att undersökningen får genomföras på  
 

______________________________ 
 

och bekräftar att jag och övrig personal har blivit tilldelade relevant information angående 
studien.  

 
 
 
 
 

_____________________                                           
Signatur 
 
 
_____________________ 
Namnförtydligande 
 
 
_____________________ 
Befattning 
 
 
_____________________ 
Datum 
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Bilaga 2 
 

Informationsbrev till enhetschef 
 

Hej, 

 

Vi heter Johanna Franzén och Erik Jonasson och vi studerar Socionomprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Växjö där vi nu skriver examensarbete. I vårt examensarbete vill vi 

undersöka vad det finns för attityder hos socialsekreterare, som arbetar med barn- och 

familjeärenden, till homosexuella par som familjehem. Anledningen till varför vi gör denna 

studie är dels för att det finns internationell forskning som visar hur bedömningar om 

placeringar av barn bedöms olika beroende på parens sexualitet, dels för att frågorna är 

relativt outforskade inom en svensk kontext. 

 

För att besvara ovanstående frågeställningar använder vi oss av skriftliga enkätfrågor som 

består av påståenden, där socialsekreterarna enskilt får gradera hur väl varje påstående 

stämmer med deras egen uppfattning. Att besvara enkäten beräknar vi ta ca.10 minuter. Det är 

helt frivilligt att delta i studien. Genom att besvara enkätfrågorna och lämna in enkätsvaren 

samtycker socialsekreterarna till att medverka i studien.  

 

Studien behandlar frågor om socialsekreterares attityder kring sexualitet - ett ämne som kan 

anses vara känsligt och privat. För att skydda informanternas integritet och rätt till skydd mot 

insyn i sina privatliv kommer vi inte att fråga efter namn, kommun eller något som kan 

kopplas till enskilda personer. Individers identitet antecknas alltså inte och varken vi eller 

obehöriga kan kombinera uppgifter i enkäterna med enskildas identitet. Enkäterna kodas som 

nummer och på så sätt avidentifieras uppgifterna. Endast vi och vår studiehandledare Anders 

Giertz kommer att ta del av enkätsvaren. Vi kommer ej heller att namnge kommunerna i 

studien.  

 

Enkätsvaren kommer vi att sammanställa och behandla i ett datorprogram som heter SPSS för 

att sedan analysera. Med studien syftar vi inte att lägga någon personlig bedömning i 

socialsekreterarnas enkätsvar. 
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I studier som rör kategoriseringar, föreställningar och attityder finns alltid risken att 

reproducera och befästa fördomar samt kategorisera homosexuella par som en annan typ av 

föräldrar än heterosexuella par. Vi menar dock att det finns en nytta med att studera attityder 

dels eftersom attityder kan påverka bedömningar vid barnplaceringar, dels då det kan bidra till 

ett synliggörande av uppfattningar om homosexuellas föräldraskap. 

 

Examensarbetet kommer att publiceras i sin helhet i Linnéuniversitetets publiceringssystem 

(DiVA) och är en offentlig handling som ni kan ta del av. Vid önskemål skickar vi 

examensarbetet till enheten. 

 
Vi är tacksamma om Ni kan informera samtlig personal som handlägger barn- och 
familjeärenden. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Erik Jonasson       Johanna Franzén                      Lektor 
0730- 55 07 36                         0708- 61 74 88                        Anders Giertz 
ej222hv@student.lnu.se           jf222fr@student.lnu.se            anders.giertz@lnu.se 
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Bilaga 3 
 

Informationsbrev 

 

Hej, 

 

Vi heter Johanna Franzén och Erik Jonasson och vi studerar Socionomprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Växjö där vi nu skriver examensarbete. I vårt examensarbete vill vi 

undersöka vad det finns för attityder hos socialsekreterare, som arbetar med barn- och 

familjeärenden, till homosexuella par som familjehem. Anledningen till varför vi gör denna 

studie är dels för att det finns internationell forskning som visar hur bedömningar om 

placeringar av barn bedöms olika beroende på parens sexualitet, dels för att frågorna är 

relativt outforskade inom en svensk kontext. 

 

För att besvara ovanstående frågeställningar använder vi oss av skriftliga enkätfrågor som 

består av påståenden, där Ni enskilt får gradera hur väl varje påstående stämmer med Er egen 

uppfattning. Att besvara enkäten beräknar vi ta ca.10 minuter. Det är helt frivilligt att delta i 

studien. Genom att besvara enkätfrågorna och lämna in enkätsvaren samtycker Ni till att 

medverka i studien. Om Ni inte vill medverka i undersökningen kan Ni lämna in enkäten 

obesvarad. 

 

Studien behandlar frågor om socialsekreterares attityder kring sexualitet - ett ämne som kan 

anses vara känsligt och privat. För att skydda Er integritet och rätt till skydd mot insyn i Ert 

privatliv kommer vi inte att fråga efter namn, kommun eller något som kan kopplas till 

enskilda personer. Individers identitet antecknas alltså inte och varken vi eller obehöriga kan 

kombinera uppgifter i enkäterna med enskildas identitet. Endast vi och vår lektor Anders 

Giertz kommer att ta del av enkätsvaren. Vi kommer ej heller att namnge kommunerna i 

studien. 

 

Enkätsvaren kommer vi att sammanställa och behandla i ett datorprogram som heter SPSS för 

att sedan analysera. Med studien syftar vi inte att lägga någon personlig bedömning i Ert 

enkätsvar. 
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Examensarbetet kommer att publiceras i sin helhet i Linnéuniversitetets publiceringssystem 

(DiVA) och är en offentlig handling som Ni kan ta del av. Vid önskemål skickar vi 

examensarbetet till enheten. 

 

 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Erik Jonasson       Johanna Franzén                      Lektor 
0730- 55 07 36                         0708- 61 74 88                        Anders Giertz 
ej222hv@student.lnu.se           jf222fr@student.lnu.se            anders.giertz@lnu.se 
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Bilaga 4 
 

⚢   Enkät om familjehem  ⚣ 
 

Det är helt frivilligt att delta i studien. Genom att besvara enkätfrågorna och lämna in 

enkätsvaren samtycker Ni till att medverka i studien. Om Ni inte vill medverka kan Ni lämna 

in enkäten obesvarad. 

 
Jag är: 

  ⃣  Kvinna ♀       ⃣  Man ♂ 

 

Ålder: 

  ⃣   < 29   ⃣  30-49    ⃣  50+ 

 

Har du själv medverkat i något ärende där det har förekommit placering av barn hos något 

homosexuellt par? 

  ⃣ Ja    ⃣ Nej 

 

Här följer ett antal frågor och påståenden. Du ska markera din åsikt 

genom att kryssa i det alternativ som bäst stämmer överens med din 

uppfattning. Vänligen läs svarsalternativen noga.  

 

 

1. Vilka anser du är bäst lämpade att ge barn vård och omsorg? 

 ⃣ Kvinnor, i de flesta avseenden 

 ⃣ Kvinnor, i visst avseende 

             ⃣ Lika / Ingen skillnad 

             ⃣ Män, i visst avseende 

             ⃣ Män, i de flesta avseenden 
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2. Jag anser att homosexuella kvinnor och heterosexuella kvinnor är lika lämpade att ge 

barn vård och omsorg. 

 ⃣ Nej, homosexuella kvinnor är i de flesta avseenden mer lämpade 

 ⃣ Nej, homosexuella kvinnor är i visst avseende mer lämpade 

             ⃣ Lika / Ingen skillnad 

             ⃣ Nej, heterosexuella kvinnor är i visst avseende mer lämpade  

             ⃣ Nej, heterosexuella kvinnor är i de flesta avseenden mer lämpade 

 

 

3. Jag anser att homosexuella män och heterosexuella män är lika lämpade att ge barn 

vård och omsorg. 

 ⃣ Nej, homosexuella män är i de flesta avseenden mer lämpade 

 ⃣ Nej, homosexuella män är i visst avseende mer lämpade 

             ⃣ Lika / Ingen skillnad 

             ⃣ Nej, heterosexuella män är i visst avseende mer lämpade  

             ⃣ Nej, heterosexuella män är i de flesta avseenden mer lämpade 

 

 

4. Jag anser att barn behöver en fadersgestalt. 

             ⃣ Håller helt och hållet med 

             ⃣ Håller delvis med 

             ⃣ Har ingen åsikt 

             ⃣ Tar delvis avstånd 

             ⃣ Tar helt och hållet avstånd 

 

 

5. Jag anser att barn behöver en modersgestalt. 

            ⃣ Håller helt och hållet med 

            ⃣ Håller delvis med 

            ⃣ Har ingen åsikt 

            ⃣ Tar delvis avstånd 

            ⃣ Tar helt och hållet avstånd 
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6. Finns det någon skillnad i lämplighet mellan hetero- och homosexuella par som 

familjehemsföräldrar? 

 ⃣ Ja, homosexuella är i de flesta avseenden mer lämpliga 

 ⃣ Ja, homosexuella är i visst avseende mer lämpliga 

             ⃣ Lika / Ingen skillnad 

             ⃣ Ja, heterosexuella är i visst avseende mer lämpliga  

             ⃣ Ja, heterosexuella är i de flesta avseenden mer lämpliga 

 

 

7. Jag anser att homosexuella par som familjehemsföräldrar kan vara lämpliga vid 

placering av barn med svåra eller omfattande behov. 

             ⃣ Håller helt och hållet med 

             ⃣ Håller delvis med 

             ⃣ Har ingen åsikt 

             ⃣ Tar delvis avstånd 

             ⃣ Tar helt och hållet avstånd 

 

 

8. Jag tror att barn som växer upp hos homosexuella par i högre grad riskerar att bli 

utsatta för mobbing än barn som växer upp hos heterosexuella par. 

            ⃣ Håller helt och hållet med  

            ⃣ Håller delvis med 

            ⃣ Har ingen åsikt 

            ⃣ Tar delvis avstånd 

            ⃣ Tar helt och hållet avstånd 
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9. Jag tror att barn som växer upp hos homosexuella par riskerar att påverkas negativt av 

attityder i omgivningen. 

             ⃣ Håller helt och hållet med 

             ⃣ Håller delvis med 

             ⃣ Har ingen åsikt 

             ⃣ Tar delvis avstånd 

             ⃣ Tar helt och hållet avstånd 

 

 

10. Jag anser att erfarenheten av att vara homosexuell kan ha en positiv inverkan på 

barnuppfostran. 

            ⃣ Håller helt och hållet med 

            ⃣ Håller delvis med 

            ⃣ Har ingen åsikt 

            ⃣ Tar delvis avstånd 

            ⃣ Tar helt och hållet avstånd 

 

 

 

11. Jag anser att familjehemsföräldrars sexuella läggning spelar en stor roll för placerade 

barns självuppfattning. 

      ⃣ Håller helt och hållet med 

      ⃣ Håller delvis med 

            ⃣ Har ingen åsikt 

            ⃣ Tar delvis avstånd 

            ⃣ Tar helt och hållet avstånd 
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12. Jag anser att det finns för få homosexuella par som är familjehem. 

            ⃣ Håller helt och hållet med 

            ⃣ Håller delvis med 

            ⃣ Har ingen åsikt 

            ⃣ Tar delvis avstånd 

            ⃣ Tar helt och hållet avstånd 

 

 

Tack för din medverkan! 
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