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Abstract 

This thesis has focused on the construction of homosexual parenthood in Swedish law and 

preparatory work. The purpose was to describe the norms about legal parenthood and examine 

if and how homosexual parenthood was included in the normative parenthood. The study was 

jurisprudential and based on methods such as sociology with a juridical focus and critical 

discourse analysis of the juridical texts. The theoretical framework was the critical discourse 

analysis as well as a queer perspective, both influenced by social constructionism and a 

poststructional theory. The conclusion of the study is that parenthood is described from what 

is presumably best for the child, which is two parents of different sexes and biological origin. 

Homosexual parenthood is described as “good” as heterosexual parenthood, which is 

described as the norm. Homosexual parenthood is also described as different with flaws in 

comparison to the norm and for those flaws the homosexuals have to compensate. With a 

standpoint in queertheory this shows both how homosexual parents are assimilated and 

excluded from the norm of parenthood. 
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1. Inledning  

Det har gått 30 år sedan Socialstyrelsen i Sverige slutade klassa homosexualitet som en 

sjukdom och ända in på 1940-talet var homosexuella handlingar kriminaliserade (Edenheim, 

2005). Sverige är numera ett land som anser sig ha en positiv inställning till homosexuella, i 

jämförelse med många andra länder (SOU 2001:10). Detta framkommer bland annat i den 

statliga utredning som föreslog att homosexuella skulle ges möjlighet att adoptera och få 

assisterad befruktning. Dessa förslag antogs av riksdagen och lagstiftningen trädde i kraft 

2003 (adoption för registrerade par) och 2005 (assisterad befruktning för lesbiska sambos 

eller registrerade par). Den 1 maj i år, 2009, trädde också lagen om könsneutrala äktenskap 

ikraft. En tolkning som kan göras med utgångspunkt i dessa lagändringar är att homosexuella 

och heterosexuella relationer numera är jämställda i lag. Vi undrar dock om det verkligen är 

så. Speglas denna till synes jämställda bild i de förarbeten som har gjort att homosexuella har 

fått möjlighet till rättsligt föräldraskap?  

Som socionomer kommer vi att förhålla oss till begreppen familj och föräldraskap, både som 

myndighetsutövare och som behandlare. I exempelvis vårdnads- och barnavårdsärenden 

arbetar socionomer ofta med utgångspunkt från Föräldrabalken SFS 1949:381 (FB). Denna 

lagstiftning normerar enligt oss, relationer mellan barn och förälder, men också föräldrar 

emellan. Zetterqvist Nelson (2007) skriver att begreppet förälder ursprungligen har kopplats 

till heterosexualitet. Fram till 2003 reglerade FB endast heterosexuellt föräldraskap. Genom 

att inkludera en grupp som tidigare inte varit en del av det normativa föräldraskapet menar vi 

att normen måste ”förklara” vilka krav som ställs på föräldraskap. Vi vill därför undersöka 

hur normen för föräldraskap ser ut samt hur lagstiftaren argumenterat för att inkludera 

homosexuella.  

1.1. Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att genom en rättssociologisk studie synliggöra vilka normer om föräldraskap 

som kommer till uttryck i fyra svenska rättskällor. Genom att undersöka hur homosexuella har 
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möjlighet att inkluderas i rättsligt föräldraskap, samt hur de utesluts, framträder aspekter som 

belyser normen föräldraskap. Våra frågeställningar är: 

1. Vilka normer framträder kring föräldraskap i rättsligt material? 

2. Hur konstrueras homosexuellt föräldraskap i relation till heterosexuellt föräldraskap i 

rättsligt material?  

Frågeställningarna kommer att besvaras genom en rättssociologisk studie, där vi har använt 

kritisk diskursanalys som metod vid studiet av rättsligt material och queerperspektivet som ett 

teoretiskt analysverktyg. Vi har avgränsat oss till att endast studera de rättskällor som haft 

som syfte att utreda och föreslå lagändringar som sedan antagits av riksdagen. Vi har inte på 

förhand definierat innebörden av föräldraskap utan låtit de rättsliga texter vi analyserat visa 

föräldraskapets olika betydelser, vilket innebär att vi inledningsvis haft en induktiv ansats. I 

nästa steg har resultatet sedan analyserats ur ett queerperspektiv. 

2. Rättsliga ramar och tidigare forskning 

Vi har sökt tidigare forskning som har berört homosexuellt rättsligt föräldraskap. Den 

forskningen som finns utgår dock vanligen ifrån ett psykologiskt perspektiv, vilket också 

återkommer i SOU 2001:10 och i Nelson Zetterqvists studie. Den forskning vi berör handlar 

om normer för rättsligt föräldraskap utifrån Singer och Schiratzki. Vi kommer också att knyta 

an till hur homosexuella har definierats i rättsliga källor (Edenheim, 2005).  

Rättsligt föräldraskap innefattar vem som ska anses vara barnets förälder och de rättigheter 

och skyldigheter som kopplas till detta (Singer, 2000). Vi kommer i rättsliga förutsättningar 

samt i tidigare forskning endast att utgå från konstruktionen av föräldraskap i svensk rätt. 

2.1. Rättsligt föräldraskap 

Det rättsliga föräldraskapet utgår enligt Singer (2000) från tre principer som vanligen ska 

uppfyllas av barnets biologiska föräldrar. Dessa principer är: 
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1) Att tillgodose barnets intresse av en familjerättslig status. 

2) Att barnet får kännedom om genetiskt ursprung.  

3) Att barnets behov av omsorg och försörjning tillgodoses.  

Att barnets biologiska föräldrar blir dess rättsliga föräldrar innebär att kännedom om genetiskt 

ursprung uppfylls, samt att barnet får en familjerättslig status (Singer, 2000). Dessutom antas 

de biologiska föräldrarna kunna uppfylla barnets behov av omsorg och kärlek, just för att de 

är biologiska föräldrar.  

Enligt Singer (2000) garanteras dock sällan dessa tre principerna. Det biologiska släktskapet 

baseras oftast på godtyckliga avtal, som att föräldrarna ingått äktenskap eller en vilja från 

modern och en man att bekräfta faderskapet. Det biologiska släktskapet prövas sällan, utan 

socialnämnden som har till uppgift att godkänna faderskapsbekräftelser (FB 1:4) utgår ifrån 

att makar och sambos är monogama. Inte heller "testas" föräldrarnas omsorgsförmåga på 

förhand. Singer skriver vidare att biologiska band mellan föräldrar och barn väger tyngre än 

kravet på att föräldrarna ska uppfylla barnet omsorgsbehov. Detta då det i praktiken finns få 

möjligheter att flytta föräldraskapet från de biologiska föräldrarna, även om dessa brister i 

omsorgen eller inte vill utöva sitt föräldraskap.  

Vid adoption och assisterad befruktning utreds visserligen potentiella föräldraförmågor, som 

att uppfylla barnets behov av omsorg och försörjning (Singer, 2000). Rätten till kännedom om 

genetiskt ursprung garanteras dock inte, då det står föräldrarna fritt att välja om de vill berätta 

för barnet att det är adopterat eller tillkommit genom assisterad befruktning. Väljer 

föräldrarna att inte berätta får barnet inte möjlighet till kännedom om vem som är dess 

biologiska föräldrar.  

2.2. Fastställande av föräldraskap 

Fastställande av faderskap infördes 1917 för att utomäktenskapliga barn skulle få en vetskap 

om deras fäder samt rätt till arv och underhåll (Ewerlöf, Svenre, Singer, 2004). Moderskapet 

har tidigare setts som oproblematiskt att fastställa rättsligt, då den kvinna som föder ett barn 
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har definierats som dess biologiska mor. Detta har dock förändrats med nya familjebildningar 

och tekniker att få barn på (Ewerlöf, Svenre, Singer, 2004).  

2.2.1. Rättsliga förutsättningar 

Nuvarande lagstiftning reglerar både fastställande av moderskap och faderskap. En man som 

är gift med den biologiska modern till ett barn blir automatiskt rättslig förälder inklusive 

vårdnadshavare, då han antas vara barnets biologiska förälder (s.k faderskapspresumtion) 

(Singer, 2000). Är paret inte gifta måste de gemensamt bekräfta faderskapet för att det ska 

gälla, vilket ska godkännas av socialnämnden (FB 1:4). Faderskapet kan också bekräftas 

genom dom (FB 1:5). Utgångspunkten i svensk rätt är alltså att den man och kvinna som avlat 

barnet också blir barnets rättsliga föräldrar (Ewerlöf, Svenre, Singer, 2004; FB kap 1). Vid 

assisterad befruktning görs en distinktion mellan genetiska och biologiska förälder, där den 

tidigare är personen som donerar spermier eller ägg till barnets uppkomst, medan den senare 

är kvinnan som föder barnet. Detta innebär att en man inte kan vara biologisk förälder 

(Ewerlöf, Svenre, Singer, 2004). Dock används biologisk förälder i allmänt språkbruk och i 

rättsliga sammanhang om kvinnan som har fött barnet och mannen som har bidragit med 

spermier (Singer, 2000).  

2.3. Assisterad befruktning 

Insemination, att föra in spermier i en kvinnas livmoder på konstgjord väg, har varit möjligt i 

Sverige sedan 1920-talet som behandling vid infertilitet, men reglerades i lag först 1984 

(Lagen (1984:1140) om insemination (InsemL) (Ewerlöf, Svenre, Singer, 2004). Insemination 

var tidigare endast tillåten om ett heterosexuellt par levde tillsammans under 

äktenskapsliknande former (SOU 2001:10). Lesbiska par och ensamstående kvinnor uteslöts 

av skälet att barn behöver både en faders- och modersgestalt för att utvecklas gynnsamt (SOU 

2001:10).  

IVF, befruktning utanför kroppen (provrörsbefruktning) användes framgångsrikt första 

gången 1982 i Sverige (Ewerlöf, Svenre, Singer, 2004). 1989 trädde lagen (1988:771) om 

befruktning utanför kroppen i kraft. Lagen tillåter endast befruktning med mannens och 

kvinnans egna könsceller, varken givarspermiedonation eller äggdonation är tillåtet vid denna 

typ av behandling (SOU 2001:10; Ewerlöf, Svenre, Singer, 2004). Dessa former av 

insemination ansågs inte kunna tillåtas eftersom de uppfattades innebära en för stor 
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manipulation av mänskligt liv (Ewerlöf, Svenre, Singer, 2004). 2003 blev äggdonation tillåtet 

i Sverige, vilket innebär att en utomstående kvinna kan donera ägg till en annan kvinna. 

Surrogatmödraskap, att en kvinna för ett utomstående pars räkning bär och föder ett barn, är 

inte tillåtet, utan äggen måste placeras i den blivande modern (2007:3).  

2.3.1. Rättsliga förutsättningar  

Assisterad befruktning innefattar insemination och befruktning utanför kroppen (IVF). Endast 

makar eller sambos har rätt att få assisterad befruktning vid ett allmänt sjukhus (FB 1:9), 

förutsatt att en medicinsk och psykosocial utredning har godkänt paret (Socialstyrelsen, 

2006). Dessutom krävs ett samtycke innan befruktningen har ägt rum från kvinnans partner 

(Lag (2005:351) om genetisk integritet, 6:1).  

Vid IVF anses den kvinna som föder barnet vara den rättsliga och biologiska föräldern, även 

om ägget har donerats av en annan kvinna (7 kap. 3 § i lagen (2006:351) om genetisk 

integritet). Om ägget donerats av en utomstående, ska detta befruktas med maken eller 

sambons spermier, då barnet måste ha minst en genetisk förälder som rättslig förälder. Barn 

som har tillkommit genom assisterad befruktning har ”om han eller hon uppnått tillräcklig 

mognad, rätt att ta del av de uppgifter om givaren som antecknats i sjukhusets särskilda 

journal” (Lag (2005:351) om genetisk integritet, 7:7). Ensamstående har inte möjlighet till 

assisterad befruktning vid ett allmänt sjukhus i Sverige.  

Vid assisterad befruktning vid ett svenskt sjukhus blir båda i paret automatiskt rättsliga 

föräldrar när barnet föds.  En skillnad mellan heterosexuella och homosexuella par existerar 

fortfarande om paren gör en privat insemination eller inseminerar på ett utländskt sjukhus 

(SOU 2007:3). För heterosexuella par blir fadern automatiskt förälder, förutsatt att han givit 

sitt samtycke till inseminationen. För samkönade par måste först ett faderskap fastställas, 

innan den befruktade kvinnans partner kan bli förälder genom närståendeadoption (SOU 

2007:3). För att få närståendeadoptera krävs att föräldrarna ingått partnerskap/äktenskap, 

liksom att en faderskapsutredning har genomförts eller lagts ner. 

2.4. Adoption  

I Sverige har adoption varit tillåtet i lag sedan 1917. När adoptionslagstiftningen trädde ikraft 

ansågs utomäktenskapliga, fattiga barn vara ett samhälleligt problem (Lindgren, 2006).  Med 
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en adoption kunde barnets behov av försörjning och omsorg säkras. Adoptionerna innebar att 

barnet fick en kompletterande familj, samtidigt som den biologiska familjens ansvar kvarstod. 

På 50-talet ansågs barns bästa vara att knyta an till en familj. Därför infördes den typ av 

adoption vi har i idag, som upphäver den biologiska familjens rättigheter. Det var det främst 

barnlösa par från medel- och överklassen som fick adoptera. Det räckte dock inte med att 

adoptivföräldrarna uppfyllde de formella kraven, såsom god ekonomi och stabila relationer. 

Barnet och adoptivföräldrarnas skulle även likna varandra, både utseendemässigt och 

intellektuellt. Denna likhet skulle skapa samhörighet och känslan av att tillhöra en ”normal” 

familj (Lindgren, 2006). 

Under 60-talet ledde en ökad välfärd i samhället till att antalet inhemska adoptioner minskade 

(Lindgren, 2006). Internationella adoptioner ökade istället med argument som solidaritet och 

samarbete med andra länder. Idealet om likhet och kärnfamiljsnormen ifrågasattes. 

Adoptivfamiljen skulle istället uppfylla barnets behov av att få växa upp i ett tryggt 

bostadsområde, med kamrater och utbildningsmöjligheter. Även om de flesta som adopterade 

var barnlösa gifta par i 30-årsåldern tilläts även ensamstående i högre grad att adoptera. 

2.4.1. Rättsliga förutsättningar 

Sedan 2003 har homosexuella registrerade partners tillsammans med gifta och ensamstående 

möjlighet att prövas som adoptivföräldrar (SOU 2007:3). Registrerade partners/gifta har även 

möjlighet att närståendeadoptera sin partners barn (FB 4:1). Adoption får endast genomföras 

om det är till fördel för barnet och om de biologiska föräldrarna samtycker (FB 4:5, 4:6). 

Andra krav som ställs är att adoptivföräldrarna är över 25 år, (närståendeadoption 18 år, FB 

4:1). Barnet själv ska samtycka i de fall han eller hon är över tolv år (FB 4:5). Socialnämnden 

är ansvarig för att en utredning av de blivande adoptivföräldrarna genomförs som tar ställning 

till om de blivande adoptivföräldrarna är lämpade att adoptera utifrån följande:   

Vid den bedömningen skall särskild hänsyn tas till sökandens kunskaper och insikter om 

adoptivbarn och deras behov och den planerade adoptionens innebörd, sökandens ålder, 

hälsotillstånd, personliga egenskaper och sociala nätverk. Sökanden skall vidare ha deltagit i 

av kommunen anvisad föräldrautbildning inför adoption (SoL 6:12). 
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2.5. Vårdnad 

Den vårdnadsform vi har idag bygger på 1949 års Föräldrabalk. 1920 fick gifta makar 

gemensam vårdnad. Fram tills dess hade fadern ensam vårdnad om barn inom äktenskapet 

(Schiratzki, 2005). För barn utom äktenskap hade modern ensam vårdnad (prop. 2005/06:99). 

På 70-talet stärktes dock ogifta och frånskilda fäders möjlighet till vårdnad. Barnets behov av 

en nära och god kontakt med båda föräldrar infördes i FB och föräldrarna fick själva 

bestämma över vårdnads- och umgängesfrågor. För att underlätta kontakten mellan 

föräldrarna vid en separation infördes samarbetssamtal, vilket innebär att föräldrarna med 

”sakkunnig ledning” tillsammans kommer överens i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor 

(prop. 2005/06:99). 

1998 års lagändring i FB betonade vikten av samarbete mellan föräldrarna och föräldrarna 

fick själva möjlighet att avtala om vårdnad, boende och umgänge (prop. 2005/06:99). 

Lagändringarna syftade också till en ökad användning av gemensam vårdnad som 

vårdnadsform, även om en av föräldrarna motsätter sig detta.  Förutsättningen är dock att den 

gemensamma vårdnaden anses vara bäst för barnet (prop. 2005/06:99). 

2.5.1. Rättsliga förutsättningar 

Gifta föräldrar blir automatiskt vårdnadshavare vid barnets födelse (FB 1:1). Är föräldrarna 

inte gifta blir modern vid barnets födelse ensam vårdnadshavare. Fadern har då möjlighet att 

bli vårdnadshavare, antingen genom ett avtal med modern som godkänns av socialnämnden 

eller genom dom (FB 6:5-6:6). I Sverige kan barn ha en eller två vårdnadshavare, dock inte 

fler. Finns det ingen känd vårdnadshavare, kan en särskild vårdnadshavare utses (FB 6:8-

6:10).  

Vårdnadshavarens skyldigheter är att försäkra sig om att barnets grundläggande behov av 

omvårdnad, trygghet och god fostran tillgodoses (FB 6:1). Vårdnadshavarna är också skyldiga 

att svara för att barnet får den försörjning, utbildning och den tillsyn han eller hon behöver 

med hänsyn till ålder och mognad (prop. 2005/06:99). I regel är vårdnadshavarna också 

förmyndare, vilket innebär rätten att bestämma över barnet i ekonomiska frågor. 

Underhållsskyldighet, att betala ett ekonomiskt bidrag för barnet, gäller samtliga rättsliga 
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föräldrar fram till att barnet fyller 18 år, oavsett om föräldrarna har vårdnaden (FB 7:1 och 

7:2).  

Har barnet två vårdnadshavare ska dessa fatta beslut som rör barnets boende, skola samt 

sjukvård tillsammans. En vårdnadshavare kan dock själv fatta beslut om ”vardagliga 

avgöranden” som mat, kläder och sovtider utan att förankra detta hos den andre 

vårdnadshavaren (SOU 2005:43). Barn under 18 år är omyndiga, vilket innebär att de inte är 

rättssubjekt fullt ut och därmed inte har rätt att fatta rättsliga avtal (Singer, 2000). 

Vårdnadshavarna för barnets rättsliga talan men ska i takt med barnets stigande ålder och 

utveckling ta hänsyn till barnets önskemål (FB 6:11).  

Gemensam vårdnad motiveras utifrån tanken att båda föräldrarna har betydelse för barnets 

välbefinnande och utveckling (prop. 2005/06:99). Lagstiftande politiker (FB 6:4) menar att 

gemensam vårdnad ska tilldelas båda föräldrarna om de önskar det, om detta inte är 

"uppenbarligen oförenligt med barnets bästa". En sådan omständighet kan vara om barnet 

eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp (FB 6:2 a). Utsätter en förälder barnet eller 

någon annan familjemedlem för våld, anses detta i de flesta fall inte vara förenligt med barns 

bästa att den föräldern har vårdnaden om barnet (prop. 2005/06:99). Andra omständigheter 

som kan göra att en förälder inte tilldelas eller mister vårdnaden är om förälderns missbruk 

leder till "brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets 

hälsa eller utveckling” (FB 6:7). I första hand förflyttas då vårdnaden till den andra 

föräldern/vårdnadshavaren (6:8-6:9). Om detta inte är möjligt utses en särskilt förordnad 

vårdnadshavare (FB 6:10). 

2.6. Barns bästa  

Den svenska barnrätten är enligt Schiratzki (2005) självreglerande och pedagogisk. Detta 

innebär att rätten definierar grundläggande regler, men ger ett stort handlingsutrymme åt 

föräldrar att utifrån dessa regler utforma det egna föräldraskapet. Målsättningen är att påverka 

föräldrarnas beteenden både från ett inomrättsligt och ett utomrättsligt perspektiv. 

Inomrättsligt perspektiv innebär exempelvis att utifrån barnets bästa ge ett rättsligt skydd vid 
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allvarliga brister i omsorgen som exempelvis fysisk misshandel och tillförsäkra att barnet får 

grundläggande behov tillgodosedda. Att inte uppfylla dessa krav kan innebära sanktioner, som 

straff eller att en förälder mister vårdnaden. Med utomrättsligt perspektiv avses det som går 

utanför rättens verkningar och som inte är reglerat i lag. Ett exempel är FB 6:1, som anger att 

barn ska tillförsäkras god fostran. Paragrafen innebär att barn har rätt till kärlek från sina 

föräldrar, samt omsorg som också går utanför de grundläggande behoven, vilket inte är 

sanktionerat i lag.  I den mån denna lagstiftning efterlevs beror det enligt Schiratzki, på att 

den vunnit allmänhetens gillande. 

Barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut som fattas om vårdnad, boende och umgänge 

av domstolar och myndigheter (FB 6:2). Detta är enligt Schiratzki (2005) en felöversättning 

och en förstärkning av Barnkonventionens ”a primary consideration” (s.28), som kan tolkas 

som att barnets bästa ska vägas mot andra intressen.  Barnkonventionen innebär enligt 

Schiratzki en försvagning av andra FN-dokument, i vilka det står att barnets bästa ska vara 

”the primary consideration” (s.28).  

Barns bästa kan delas in i en objektiv och en subjektiv syn (Schiratzki, 2005). Den objektiva 

synen utgår från beslutsfattares bedömningar av barns bästa grundat på vetenskap och 

erfarenhet. Det finns dock en oenighet kring vilka forskare och beslutsfattare som bör ha 

tolkningsföreträde. Den objektiva synen på barns bästa, menar Schiratzki, finns återgiven i 

författningstexter, propositioner och utredningar. Det innebär att man på förhand kan 

generalisera vad som är "bäst för barnet". Exempel på vad som anses vara objektivt bäst för 

barnet är att den biologiska fadern ska bindas till faderskapet (Schiratzki 2005). Att 

gemensam vårdnad i normalfallet anses bäst för barnet är ett annat exempel på en generell 

norm som innebär, enligt Schiratzki, att den inte behöver förklaras, medan enskild vårdnad 

kräver en särskild motivering (exempelvis våld i familjen). Barns bästa har vidare antagits 

vara stabilitet och kontinuitet i relationer, vilket kan visa sig i oviljan att göra överflyttningar 

av boende eller vårdnad för barn, även när barnet själv uttrycker en önskan om det 

(Schiratzki, 2005).  
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Ett subjektivt barns bästa utgår från barnets eget perspektiv utan påtryckningar från vuxna. 

(Schiratzki, 2005). Det innebär att beslutsfattare förväntas undersöka hur barnet uppfattar sin 

situation och analysera vilka följder ett beslut får för det enskilda barnet. Vad barns bästa 

innebär ska bedömas individuellt utifrån ett antaget barnperspektiv, vilket inkluderar 

respekten för barnets människovärde och integritet (SOU 2005:43).  

Att ha ett barnperspektiv innebär att se barnet som ”expert” på dess egen situation /.../ Att ha 

ett barnperspektiv innebär vidare att man sätter sig in i och försöker förstå barns eller 

ungdomars situation. Därmed inte sagt att förståelsen alltid behöver betyda ett 

accepterande/…/ Det är i sista hand den vuxne som utifrån ett vuxet perspektiv, kunskaper och 

erfarenheter måste fatta beslut och ta ansvar för beslutet (prop. 2001/02:123, s. 18). 

Barns subjektiva vilja poängteras enligt vår tolkning i FB 6:2 b, genom formuleringen 

”hänsyn ska tas till barns vilja med beaktande av barnet ålder och mogenhet” vid åtgärder 

eller beslut om vårdnad, boende och umgänge. Dock är det den vuxne som utifrån sin kunskap 

och erfarenhet som avgör vad som är bäst för barnet (Schiratzki, 2005). 

Enligt Schiratzki (2005) utgår svensk lagstiftning från den Svenska Barnkommittén som 

förespråkar både ett objektivt och subjektivt barns bästa vid beslutsfattande. I proposition 

1997/98:7 menar lagstiftande politiker dock att det är omöjligt att objektivt fastställa barns 

bästa och att bedömningen måste göras från fall till fall, exempelvis av socionomer eller 

domstolsväsendet.  

2.7. Homosexuellt föräldraskap 

Enligt Zetterqvist Nelson (2007) har tidigare forskning om homosexuella föräldrar främst 

handlat om psykologiska studier av lesbiska mödrar. Det homosexuella föräldraskapet 

framställs i dessa studier i relation till antagna "risker" för barnet; att utveckla en osäker 

könsidentitet, att "ärva" homosexualiteten, att utsättas för social stigmatisering på grund av 

fördomar mot homosexuella och risk för psykisk ohälsa. Föräldraskapet har, enligt Zetterqvist 

Nelson, baserats på en heteronormativ idé, vilket fått till följd att eventuella skillnader mellan 

heterosexuella och homosexuella föräldrar som framkommit har tonats ner för att framhäva 
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likheter. Att synliggöra skillnader har ansetts kunna användas mot homosexuella och därför 

har forskningen utgått ifrån att normalisera detta föräldraskap. Flera forskare, liksom 

Zetterqvist Nelson, är dock kritiska mot sökandet efter likheter och skillnader och vill bedriva 

forskning som inte har ett jämförande eller ifrågasättande perspektiv. Begreppen 

"heterosexuell" och "förälder" är sammanlänkade så att de ses som varandras förutsättningar, 

vilket innebär att ordet förälder outtalat är liktydigt med heterosexualitet. Homosexualitet och 

förälder blir då varandras motsatser, vilket innebär att den homosexuella föräldern måste 

definieras för att omfattas av föräldrabegreppet (Nelson Zetterqvist, 2007). 

Zetterqvist Nelson (2007) har i sin studie intervjuat homosexuella familjer under en period då 

de rättsliga förutsättningarna för föräldraskap som vi belyser (adoption och assisterad 

befruktning) inte fanns tillgängliga för homosexuella par. Den legitimitet som ett rättsligt 

föräldraskap kan ge, har dessa familjer därför inte haft möjlighet att uttala sig om. Zetterqvist 

Nelson skriver dock att lagändringarna inte får några faktiska konsekvenser för flera av de 

familjer hon intervjuat. Fyrklöverfamiljer, där två bögar och två lesbiska tillsammans skaffar 

barn, par som skaffar barn med en tredje part eller lesbiska par som inseminerar utomlands 

omfattas fortfarande inte av lagstiftningens tvåsamhetsnorm.  

2.8. Homosexualitet i statliga offentliga utredningar 

Edenheim (2005) har i sin avhandling undersökt hur statliga offentliga utredningar definierar 

och reproducerar homosexualitet, transsexualitet och intersexualitet, det som avviker från den 

heterosexuella normen. Utredningarna har främst behandlat manlig homosexualitet, vilket 

innebär att homosexualitet förknippas med män. Som analysinstrument används den 

heterosexuella matrisen, vilket kopplar samman begär, kön och genus (Edenheim, 2005). Det 

innebär att en man som uppträder manligt ska ha ett heterosexuellt begär och att en kvinna 

som uppträder kvinnligt ska ha ett heterosexuellt begär. Om kvinnan däremot uppträder 

manligt ska hon ha ett manligt begär. Heteronormativiteten innebär en legitimitet för dem som 

uppträder enligt dessa normer (Edenheim, 2005).  
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Till skillnad mot när homosexualitet var kriminaliserat, har senare års utredningar poängterat 

alla människors lika värde (Edenheim, 2005). Homosexuella relationer ges dock bara samma 

värde om de strävar efter att likna normen, det vill säga en monogam kärnfamilj. Det innebär 

att homosexuella antas ha likadana önskningar om familjebildning och tvåsamhet som 

heterosexuella. Anpassningen till normen visar enligt Edenheim på utredningarnas oförmåga 

att hantera ett icke-heterosexuellt begär och att ifrågasätta heterosexualitet som det enda 

naturliga.  

3. Teori  

De teorier vi beskriver nedan kommer att användas som studiens analysverktyg. Samtliga 

teorier kan användas för att analysera makt. Rättssociologin innefattar teorier om vilken 

betydelse rätten har i samhället. Queerperspektivet kopplas samman med makt i relation till 

kön och sexualitet och kan användas för att studera normer. Även kritisk diskursanalys 

belyser makten att uttrycka sig.  

3.1. Rättssociologi 

Rättsreglerna existerar inte som annat än konstruktioner (Hollander & Alexius Bergström, 

2005). De har tidigare ansetts bygga på normer som var instiftade av Gud eller byggde på 

naturrättsliga motiv. Idag anses rättsreglerna legitimitet bygga på att de är demokratiskt 

förankrade.  

”Rätten har producerats genom kamp mellan intressen, där de som vinner maktkampen och 

får ett maktövertag också får bestämma, dvs ange premisserna för rättsutvecklingen” 

(Mathiesen, 2005, s. 123). Rätten formas efter makten och främjar vissa gruppers intressen. 

Makten att definiera rätten innebär också rätten att göra ett urval. Jurister kan få rätten att 

verka neutral även om den gagnar vissa gruppers politiska och ekonomiska intressen 

(Mathiesen, 2005). Inom svensk rätt är författningstexten, det vill säga lagtexten den rättskälla 

som är högst rangordnad. Detta följs av prejudikat, det vill säga ett normerande rättsfall från 

de högsta domstolsinstanserna, samt förarbeten, vilket framförallt är propositioner och statliga 
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utredningar, av vilka propositionstext anses ha högst legitimitet (Hollander & Alexius 

Bergström, 2005).  

Lagen har åsyftade och icke-åsyftade verkningar (Mathiesen, 2005). Exempelvis är ett syfte 

bakom FB att beslut fattas med utgångspunkt från barns bästa. I FB anges bland annat att 

barnet har rätt till nära kontakt med båda föräldrar och att gemensam vårdnad ska tillämpas 

om det inte finns starka skäl däremot. Lagen kan också ha andra funktioner än just de åsyftade 

som att avleda uppmärksamheten från något och fördunkla, så att det "ser ut som att man gör 

något" (Mathiesen, 2005). Ett exempel på det sistnämnda är att en formell likhet kan 

fördunkla en faktisk ojämlikhet. Gemensam vårdnad är ett åsyftat mål med FB och vilket 

skulle innebära en formell likhet mellan mödrar och fäder som vårdnadshavare. Många 

vårdnadstvister leder dock till att modern får ensam vårdnad och lagen kan enligt vår tolkning 

få en icke åsyftad verkan att skyla över den reella ojämlikhet som råder trots att det i lagtext 

formellt är jämställt.  

Rättssociologi innebär att undersöka vilken betydelse rättsregler har i formandet av samhället 

och i vilken utsträckning samhället kan påverka rättsreglerna (Mathiesen, 2005). En av 

rättsreglernas funktioner är att skapa överensstämmelse mellan människors handlande och 

normer för ett beteende (Hollander & Alexius Bergström, 2005). En annan funktion är att lösa 

konflikter mellan individer eller mellan individer och offentliga organ (Mathiesen, 2005). 

Rättens påverkan på samhället är beroende av hur öppet och villig samhället är när det gäller 

att införliva normerna. Ett rättssociologiskt perspektiv kan också användas för att undersöka 

samhällets påverkan på rätten (Mathiesen, 2005). Exempelvis kan opinionen i samhället och 

materiella förändringar innebära att rätten förändras. Mathiesen lyfter fram hur exempelvis 

homosexuella handlingar tidigare har varit straffbara men att en större acceptans i samhället 

mot homosexuella lett till en avkriminalisering 

Vår utgångspunkt är liksom Mathiesens att samhällsutvecklingen sker genom en växelverkan 

mellan samhället och rättsreglerna, vilket innebär att samhället påverkar rätten och vice versa. 

Som Young (Young enligt Rosenberg, 2002) skriver räcker det då inte att endast införa vissa 
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lagändringar eller byta ut specifika makthavare, för att förändringar ska ske, då systemet 

fortfarande produceras och reproduceras i samhällets grundläggande institutioner.  

3.2. Socialkonstruktivistisk teori 

Socialkonstruktivism är ett paraplybegrepp som täcker in samtliga teorier som vi använder oss 

av för en analys av rätten, alltså poststrukturalism, queerteori och diskursanalys. Gemensamt 

för dessa teorier är en kritisk inställning till ”självklar” kunskap (Winther Jörgensen & 

Philips, 2000). Kunskap är en kulturell konstruktion som skapas i och genom sociala samspel. 

Dessa samspel formar gemensamma sanningar om vilka handlingar som ses som naturliga. 

Föreställningar om vad som är naturliga eller otänkbara handlingar får faktiska konsekvenser 

då människor handlar utifrån dessa föreställningar. Normerna går visserligen att förändra, 

bland annat genom att bryta mot dessa. Samtidigt finns det begränsade ramar för i hur stor 

utsträckning en individ kan bryta mot normen (Winther Jörgensen & Philips, 2000).  

Vi ansluter oss till den konstruktivistiska tesen att världen inte kan förstås utanför ett bestämt 

sammanhang. Synen på föräldraskap, sexualitet och kön är alla begrepp som är historiskt och 

kulturellt förankrade och därmed föränderliga. Exempel på detta är synen på sexualitet. 

Begreppet heterosexualitet uppkom innan homosexualitet på 1800-talet och representerade då 

något som stod i motsats till en normativ, reproducerande handling som endast existerade 

inom äktenskapet (Rosenberg, 2002).  

Begreppen sexualitet och kön är enligt oss konstruerade för att kunna rangordna och särskilja 

individer. Konstruktivistiska perspektiv kan enligt oss användas för att ställa krav på likhet, då 

skillnader baserade på kön eller sexualitet egentligen inte existerar utanför en viss kontext. En 

konstruktivistisk syn på sexualitet har dock använts som argument mot homosexuellas 

rättigheter, då sexualiteten ur detta perspektiv kan tolkas som något som kan korrigeras 

utifrån individens eget val (Rosenberg, 2002). Den essensialistiska synen, att sexualiteten är 

”medfödd” har använts av homosexuella för att kräva medborgerliga rättigheter, då 

sexualiteten ur detta perspektiv inte är förändringsbar. Att stämpla och definiera individer 
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utifrån sexualitet har dock ofta använts för att konstruera avvikare och för att upprätthålla en 

heteronorm (Rosenberg, 2002). 

3.3. Poststrukturalism  

Poststrukturalismen hävdar att vår förståelse av verkligheten alltid går genom språket. Det 

innebär att verkligheten i form av en fysisk värld, bara kan ges betydelse genom att vi omtalar 

den (Winther Jörgensen & Philips, 2000). Teorin problematiserar relationen mellan makt och 

kunskap genom motsatser och uteslutning (Rosenberg, 2002). Ett exempel på detta är den 

heteronormativa diskursen som bygger på två tydligt definierade kön som är varandras 

motsatser. Även Foucault (Winther Jörgensen & Philips, 2000) ansluter till tesen att kunskap 

inte är en avspegling av verkligheten utan kan kopplas till makt. Som exempel på hur kunskap 

och makt interagerar nämns hur fängelsesystemet är beroende av kunskapstraditioner som 

psykiatri och kriminologi. Till skillnad från kritisk diskursanalys ser Foucault att varje 

historisk epok endast har en kunskapsregim. Makt är enligt Foucault både förtryckande och 

produktiv, vilket innebär att den omskapar den sociala världen men begränsar också 

världsbilden (Winther Jörgensen & Philips, 2000).  

3.4. Queer  

Vi kommer att använda queerperspektivet som ett analysverktyg för att kunna studera hur 

heterosexualitet och homosexualitet uttrycks i de rättskällor vi har läst. Rättsregler är i sig, 

normerande, vilket gör att vi anser att en teori om normer kan belysa detta. Genom att 

benämna och analysera det normativa heterosexuella föräldraskapet, kan detta leda till att 

denna förlorar stämpeln som självklar och naturlig.  

Queerteori är inte en enhetlig teori utan en blandning av studier som kritiserar den 

heteronormativa diskursen. Syftet är, enligt Rosenberg (2002), att studera institutioner, 

relationer och handlingar som vidmakthåller heterosexualitet som en enhetlig, naturlig och 

allomfattande sexualitet. Queerteori har tidigare främst fokuserat på konstruktionen av homo- 

bi- och transidentitet. Numera har dock queerstudier inriktats på konstruktionen av 
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heterosexualitet, vilket innebär ett ifrågasättande av att den ses som normal och självklar 

(Rosenberg, 2002). 

Normativitet är det maktsystem som upprätthåller normer utifrån att de anses vara ”vanliga” 

och ”normala” (Rosenberg, 2002). Detta innebär ett förtryck av dem som definieras som 

avvikare. Heteronormativiteten utgår ifrån att det finns två kön, att dessa är varandras 

motsatser och att heterosexualiteten är naturlig. Homosexualitet definieras som det som 

heterosexualitet inte är – om heterosexualitet är norm, naturlig och reproducerande är 

homosexualitet per definition avvikande, onaturligt och icke- reproducerande (Rosenberg, 

2002). 

Vi har som analysredskap använt heteronormativitetens principer; uteslutning och 

assimilering (Rosenberg, 2002). Uteslutning innebär att de som avviker från normen utesluts, 

genom osynliggörande, marginalisering, stereotypisering och homofobi (Rosenberg, 2002). 

Att avvika från heteronormen, exempelvis genom att ha en homosexuell relation, kan i vissa 

extrema fall i vissa samhällen straffas med fängelse. Uteslutningsmekanismerna påverkar 

samtliga individer i ett samhälle, inte endast homosexuella. Även personer som avviker från 

tvåsamhetsnormen, inte vill definiera sin sexualitet, tar avstånd från att skaffa barn etcetera 

tror vi kan omfattas av heteronormativets uteslutningsmekanismer. 

Assimilering innebär att inkludera avvikarna in i normen, dock inte på samma villkor 

(Rosenberg, 2002). Avvikarna inkluderas först efter att normen har definierats, vilket innebär 

en begränsad makt att påverka normens ”mått”. Som vi tolkar assimilering handlar det om att 

det är avvikarna som ska anpassa sig. Det kan innebära att ”avvikarna”, i vår studie 

homosexuella, kan behöva överge och nedvärdera sin egen ”kultur”, vilket kan skapa ett 

internaliserat självhat. Vi kopplar det till den majoritet av texter i vår kultur (reklam, film, 

böcker) som beskriver heterosexualiteten som obligatorisk och naturligt, medan 

homosexualitet är något avvikande. Homosexuella tvingas förhålla sig till detta, vilket kan 

innebära att de ser sig själva som avvikare. För att bli delaktig krävs att den ”avvikande” antar 

en identitet denne inte har. 
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Kön och genus är två begrepp som vi hämtar från Rosenbergs (2002) tolkning av Butlers 

definition. Kön definieras ofta som det biologiska, medfödda och genus som det sociala, det 

konstruerade. Butler menar dock att det inte går att göra denna uppdelning då både kön och 

genus är lika konstruerade. Det går alltså inte att förstå en biologisk kropp utanför en 

konstruerad diskurs. Den heterosexuella matrisen beskrivs av Butler som en idé om att ett 

biologiskt kön har ett sammanhängande genus med ett visst sexuellt begär. Detta innebär 

exempelvis att en kvinnlig kropp uppträder som en kvinna och riktar sitt sexuella begär till det 

motsatta könet. 

3.5. Diskursanalys  

Diskursanalys är en teori och metod som utgår från ett poststrukturalistiskt och 

socialkonstruktivistiskt tänkande. Fokus ligger på att analysera språkets roll i konstruktionen 

av verkligheten, samt att undersöka hur verkligheten konstrueras i samspelet mellan 

människor. Begreppet diskurs definieras bland annat som ”ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen” (Winther Jörgensen & Philips, 2000, s.7). Att definiera en diskurs innebär att 

belysa handlingar och relationer som ses som så naturliga och självklara att de inte behöver 

uttalas (Fahlgren 1999).  

Syftet med diskursanalys är att bedriva kritisk forskning genom att kartlägga och utforska 

maktrelationer i samhället för att på så sätt kunna möjliggöra förändring (Winther Jörgensen 

& Philips, 2000). Diskursanalys bygger på en konstruktivistisk syn där diskursen, genom att 

framstå som naturlig, påtvingar människor ett visst synsätt. Genom att undersöka handlingar 

och relationer som ses som så självklara att de inte ens behöver definieras synliggörs makt.   

3.5.1. Kritisk diskursanalys (Critical Discourse Analysis - CDA) 

Kritisk diskursanalys (CDA) är en inriktning inom diskursanalys som bygger på Faircloughs 

teori (Winther Jörgensen & Philips, 2000). Enligt Fairclough står diskursen i ett dialektiskt 

förhållande till den sociala praktiken, det vi kallar verkligheten. Det innebär att diskursen 
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både konstruerar verkligheten och konstrueras utifrån diskursen (Bergström & Boréus, 2005). 

Detta skiljer CDA från andra diskursanalyser som endast ser diskurser som konstruerande. 

En annan skillnad är synen på makt. Då diskursteori hämtar inspiration från Foucaults idé om 

makt som produktiv och förtryckande, lägger CDA tonvikten vid det senare. Det innebär att 

makt analyseras i relation till hur en grupp utifrån en bestämd ideologi förtrycker en annan 

grupp. Diskursen är ideologisk och de diskursiva praktikerna bidrar till att skapa och 

reproducera ojämlika förhållanden mellan sociala grupper. Diskursen konstruerar enligt 

Fairclough identiteter, relationer och samt kunskap och ideologier.  Syftet med CDA är att 

bidra till social förändring, i riktning mot mer jämlika maktförhållanden i samhället. Själva 

analysen delas in i tre delar: text, diskursiv praktik och social praktik (Winther Jörgensen & 

Philips, 2000). 

Fairclough använder textanalysen för att få kunskap om hur diskursiva texter kan avläsas 

analytiskt. Grundidén är att när en text beskriver ett skeende så lägger den ett perspektiv på 

världen (Bergström & Boréus, 2005). Diskursiv praktik innebär den plats där text produceras 

och konsumeras. I varje diskursiv praktik finns en bestämd genre (Winther Jörgensen & 

Philips, 2000). I denna studie tillhör förarbeten en juridisk genre, som följer vissa ”regler”.  

Social praktik innebär att den diskursiva praktiken kopplas till den sociala strukturen, det vill 

säga samhället i ett större perspektiv. Det kan handla om att koppla texten till andra diskurser 

och till yttre teorier. Den sociala praktiken relaterar även diskursen till ideologi och makt 

genom att undersöka hur relationerna ser ut mellan diskursen och olika sociala strukturer 

(Bergström & Boréus, 2005).  

4. Metod 

Vi har i vår uppsats valt att analysera fyra texter. Dessa är SOU 2001:10 Barn i homosexuella 

familjer, proposition 2001/02:123 Partnerskap och adoption, DS 2004:19 Föräldraskap för 

assisterad befruktning för homosexuella, samt proposition 2004/05:137 Assisterad 

befruktning och föräldraskap. 
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4.1. Urval 

Att vi enbart väljer att analysera förarbeten beror på att dessa, efter författningstext och 

prejudikat, ligger högst upp i den rättsliga hierarkin (Hollander & Alexius Bergström, 2005). 

Propositioner använder vi för att kunna tolka lagstiftarens intentioner med FB. För att kunna 

undersöka hur rättskällor refereras till varandra har vi också funnit det viktigt att studera den 

statliga utredning som ligger till grund för propositionerna. Propositionerna hämtar sin 

legitimitet från de förslag och den forskning som statliga utredningar har kommit fram till.  

En statlig utredning ska användas för att regeringen ska kunna basera sitt förslag, sin 

proposition, på välgrundade slutsatser (Hydén, 2001). En färdigställd utredning lämnas först 

till av regeringen utsedda remissinstanser, som svarar på förslaget. Efter en sammanställning 

av utredningen och remissinstansernas yttranden kan regeringen välja att formulera en 

proposition. Regeringen kan även välja att inte gå vidare med utredningens förslag eller ändra 

detta om ett flertal remissinstanser är negativa. Propositionen sänds i vissa fall först till 

lagrådet för en bedömning av vilka juridiska konsekvenser lagförslagen kan få. Därefter tar 

riksdagen ställning till propositionen (Hydén, 2001).  

Moderna rättskällor använder sig av vetenskaplig kunskap för att legitimera sina resultat, 

vilket innebär att rättskällor också framhåller det rätta sättet att använda denna kunskap på 

(Edenheim, 2005). Lagtexter blir därmed värderare av kunskap och bygger upp hierarkier. 

Offentliga utredningar visar på hur argument och identiteter skapas och tar form på offentlig 

nivå (Edenheim, 2005). Därför är det viktigt att undersöka vilka föreställningar offentliga 

utredningarna producerar och reproducerar.  

SOU 2001:10 är den utredning som både proposition 2001/02:123 och proposition 

2004/05:137 till stor del bygger sina förslag på och som leder till den lagstiftning avseende 

homosexuellt föräldraskap vi har idag. DS 2004:19 är en utredning angående hur det rättsliga 

föräldraskapet för homosexuella ska regleras och undersöker inte huruvida homosexuella bör 

få rätt tillassisterad befuktning eller inte. Det har efter proposition 2004/05:137 kommit 

ytterligare en utredning som behandlar assisterad befruktning för homosexuella, SOU 2007:3 

Föräldraskap vid assisterad befruktning. SOU 2007:3 föreslår att lesbiska kvinnor bör få 
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samma möjligheter till föräldraskapspresumtion som heterosexuella par i fråga om 

insemination utomlands och privat. Det skulle innebära att dagens rättsliga skillnader skulle 

försvinna. Vi har valt att inte använda denna statliga utredning eftersom den inte har lett 

vidare till lagstiftning. Vi har även varit i kontakt med Justitiedepartementet och det finns inga 

planer på en proposition baserad på denna statliga utredning.  

4.2. Rättsociologi 

En rättssociologisk metod innebär att använda olika sociologiska metoder för att studera 

rätten. Det innebär att ett externt perspektiv på rätten anläggs utifrån vilken vi tolkar rätten 

och på så sätt kan få en vidare förståelse av den (Hollander & Alexius Bergström, 2005). För 

att tydliggöra vilka normer och föreställningar som rättsligt föräldraskap vilar på har vi använt 

oss av kritisk diskursanalys, vilket både är en teori och en metod, samt ett queerperspektiv. Vi 

har också använt oss av teorier om rätten som utgår ifrån Mathiesen (2005). Vi ansluter oss 

till Mathiesens tanke om att det råder en växelverkan mellan två perspektiv, att samhället 

påverkar rätten och att rätten påverkar samhället.  

4.3. Analys enligt kritisk diskursanalys (CDA) 

Vi kommer i vår undersökning att söka efter olika konstruktioner av homosexuella föräldrar i 

relation till ett normativt föräldraskap. För att genomföra detta använder vi oss av CDA men 

kommer även att använda analysverktyget ”centralteman” som ingår i diskursteori. Det finns 

inget hinder mot att ”blanda” olika diskursmetoder utan även Faiclough har hämtat inspiration 

av andra metoder och använt sig av centralteman i sina undersökningar (Bergström & Boréus, 

2005).  

Analys enligt CDA delas in i tre dimensioner: text, diskursiv praktik och social praktik. 

Textanalysen handlar om textens grammatiska uppbyggnad. Vi använder oss här av 

begreppen transivitet, modalitet och centralteman. Modalitet handlar om hur avsändaren, i 

vårt fall, en kommitté samt regeringen, knyts till innehållet (Bergström & Boréus, 2005). Står 

det en person bakom uttalandet? Att skriva vi anser eller jag tycker tydliggör vem som är 
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avsändare samt visar att det är en subjektiv åsikt, medan att hänvisa till forskning eller 

vedertagna sanningar som ”faktum” inte gör det. Textens modalitet får på så sätt betydelse för 

hur vi som läsare tolkar texten, som subjektiv eller objektiv. Med begreppet transivitet menar 

vi hur händelser förbinds med objekt och subjekt (Winther Jörgensen & Philips, 2000). Ett 

sätt att undersöka detta är att söka efter meningsbyggnader. Beskrivs homosexuella som 

passiva eller aktiva? Beskrivs de som lika eller olika normen? Vi har även sökt efter 

centralteman, vilket är teman som är ofta förekommande i texten. Centralteman är ord som är 

”tomma” på betydelse och måste sättas i relation till övriga ord för att få sin betydelse 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000, Bergström & Boréus, 2005).  

Diskursiv praktik kan vara text, tal eller gester. Det är genom dessa handlingar som texter 

produceras, konsumeras och reproduceras (Winther Jörgensen & Philips, 2000). Det är genom 

de diskursiva praktikerna i vardagen som relationer och kulturella värden reproduceras. Det 

innebär att språket och upprepningar av språket konstruerar vissa relationer och handlingar 

som naturliga (Winther Jörgensen & Philips, 2000). Vi har i den diskursiva praktiken sökt 

efter intertextualitet, alltså hur texter relaterar till andra källor (Bergström & Boréus, 2005). 

Ett exempel som är fruktbart för oss är hur delar av statliga offentliga utredningar återkommer 

eller inte återkommer i propositioner.  

I den sociala praktiken kommer vi till uppsatsens slutliga konklusioner. Här relateras våra 

resultat till ideologi och makt och till andra diskurser (Winther Jörgensen & Philips, 2000). 

För att kunna svara på detta kopplas de resultat som har framkommit i text- diskursiv praktik 

till yttre teorier, i vårt fall queerteori och teorier om rätten.   

4.4. Tillvägagångssätt 

Vi valde följande tillvägagångssätt för att kunna analysera hur normativt samt homosexuellt 

föräldraskap konstrueras i våra texter:  

1) Utifrån våra frågeställningar gjorde vi en noggrann genomläsning av materialet och sökte 

efter beskrivningar som kunde besvara dessa frågeställningar.  
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2) Genom att välja ut ett flertal citat som kunde besvara frågeställningarna, valde vi att 

kategorisera citaten i teman. Dessa teman var: rättigheter, barns rätt till två föräldrar, barns 

rätt till ursprung, barns rätt till två föräldrar av olika kön, homosexuella som lika 

heterosexuella, homosexuella som olika heterosexuella och homosexuellt föräldraskap som 

hot mot det normativa föräldraskapet. Vi redovisade teman var för sig med en tillhörande 

analys på en textuell och en diskursiv praktik nivå. 

3) I den tredje fasen gjorde vi en sammanställning av den textuella nivån och den diskursiva 

praktiken, utifrån våra verktyg transivitet, modalitet, centralteman samt intertextualitet. 

Sammanställningen av resultat och analys på textuell nivå och den diskursiva praktiken 

underlättar analysen på den fjärde nivån. 

4) Den fjärde och sista fasen är att lyfta upp texten och den diskursiva praktiken till den 

sociala praktiken. Analysen av den sociala praktiken innebär att tillföra en yttre teori, i vårt 

fall queer, på den text- diskursiva praktiken. Genom den sociala praktiken kan vi se vilket nät 

av diskurser som den diskursiva praktiken ingår i och tolka diskursen utifrån dessa. För oss 

innebär det att tillföra ett queerperspektiv på dessa begrepp för att kunna placera vårt resultat i 

ett större perspektiv.  

4.5. Metoddiskussion 

En kritik som brukar framföras mot diskursanalys är att den är relativistisk, vilket innebär att 

det inte finns några yttre kriterier att relatera till- allt är ändå konstruktioner (Bergström & 

Boréus, 2005). En konstruktion kan dock upplevas som en sanning och göra att människor 

handlar utifrån denna. Att dekonstruera föreställningar som förefaller naturliga och sanna är 

en del av CDA. Syftet med CDA är alltså inte att bedöma sanningshalten i de påstående och 

bilder som görs, utan att peka på hur makten framställer en viss grupp människor (Winter 

Jörgensen & Philips, 2000).  

Ett annat problem som lyfts fram är att analysverktygen är svårtolkade (Bergström & Boréus, 

2005). Vi har också ansett det svårt att skilja mellan de olika nivåerna, text- diskursiv praktik 

och social praktik. Genom att i text- diskursivpraktik nivån utgå från bestämda analysverktyg 



27 

och hänvisa till dem i en sammanfattning anser vi att överkommit de problem vi haft med 

metoden. 

Reliabilitet beskrivs som kravet på intersubjektivitet det vill säga att resultatet bör bli 

detsamma oberoende av forskare (Kvale, 1997). För att uppnå hög reliabilitet har vi, med våra 

frågeställningar som ledstjärna, läst texterna var för sig för att sedan tillsammans diskuterat 

fram teman som vi ansåg vara centrala. Vi diskuterade sedan våra resultat med varandra för 

klargöra om vi tolkade begreppen och temana på samma sätt. Reliabiliteten i studien anser vi 

ökar i och med att vi är två författare som har kommit till liknande teman på varsitt håll. 

Något som dock skulle kunna tala för en minskad reliabilitet är att vår förförståelse kring 

ämnet är lik varandras, samt att vi har en tydlig åsikt om det ämne vi skriver om. En fördel 

med att göra analys av en redan befintlig text och inte av intervjuer är att vårt material tolkas 

endast en gång, genom vår läsning och inte genom den tolkning som en transkribering innebär 

(Kvale, 1997). 

Att validera är enligt Kvale (1997) att kontrollera, ifrågasätta och teoretisera. Kontroll och 

ifrågasättande innebär att vi under arbetets gång har frågat oss om vi mäter det vi avser att 

mäta. Vi har också ifrågasatt om metoden verkligen kan svara på de frågeställningar vi har. Vi 

anser att kritisk diskursanalys och queerteori är teorier som passar våra frågeställningar, 

eftersom dessa undersöker normer och ”sanningar”. Vi har försökt att ifrågasätta våra egna 

tolkningar, bland annat genom att läsa texten ett flertal gånger och tillsammans diskutera de 

citat vi har valt ut. Vi har även belyst våra påståenden med direkta citat ur texterna. Dessa 

citat anser vi är de som är mest framträdande och ofta förekommande i vårt material. Vi anser 

att de teoretiska verktygen queer samt rättssociologisk teori, har styrt vår forskning så att vi 

har kommit fram till ett visst resultat. Andra teoretiska analysverktyg och metoder skulle 

eventuellt ge andra resultat. 

Ett skevt urval kan vara ett tecken på låg validitet (Ruane, 2006). Vi har baserat vår analys på 

relevanta och aktuella rättsliga dokument i fråga om homosexuellt föräldraskap. Det är också 

texter som domstolsväsendet och professionella använder i bedömningen av föräldraskap. Vi 

anser att vårt urval är tillräckligt för att kunna besvara frågeställningar om normativt och 
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homosexuellt föräldraskap utifrån dessa rättskällor. Dock finns det andra texter som beskriver 

rättsligt föräldraskap som också skulle vara relevanta, men som vi av utrymmesskäl har valt 

att inte ta med i studien. Vi har valt att endast utgå från de förarbeten som inneburit faktiska 

lagändringar.  

Generaliserbarhet kan, enligt Larsson (2001), i kvalitativa studier innebära att applicera de 

resultat som framkommer i studien på andra situationer. Det kan också innebära att läsaren 

själv kan urskilja ett mönster som går att känna igen i andra situationer. Som kritisk 

diskursanalys lyfter fram förekommer en text alltid inom en genre av texter (Winter Jörgensen 

& Philips, 2000).  Det finns därför skäl att tro att andra förarbeten och lagtexter är uppbyggda 

på liknande grunder då de ingår i samma genre och bygger på liknande intertextualitet. Den 

kritiska diskursanalysen kan alltså hjälpa oss att lyfta fram konstruktioner som texter inom 

rätten är uppbyggda kring. Därmed kan även läsaren se dessa mönster och se hur de används 

för att skapa legitimitet och makt för en viss grupp eller ett visst synsätt. Mathiesen pekar på 

att statliga utredningar får vissa argument att framstå som neutrala (Mathiesen, 2005). 

Vi menar att vi inte är fria från förförståelse i det ämne vi forskar om. Därför har vi funnit det 

extra viktigt att också söka efter ord och teman som ”motbevisar” vår förförståelse vilket har 

gjort att vi så förutsättningslöst som möjligt sökt efter svaren på våra frågeställningar. Våra 

frågeställningar är dock präglade av vår förförståelse, vilket på detta sätt har påverkat vad vi 

sökt efter.  

4.6. Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets etiska regler omfattar krav på information, nyttjande, konfidentialitet och 

samtycke (Esaiasson 2007). Eftersom att vi har valt att analysera offentliga texter anser vi att 

ett samtycke från författarna inte krävs, inte heller är texterna konfidentiella. Lagar anses vara 

demokratiskt grundade och har därför hög legitimitet (Hollander & Alexius Borgström, 2005). 

Propositionerna har antagits av en majoritet av riksdagsledamöterna, vilka är valda för att 

representera medborgarna. Vi anser att det går att ställa högre krav på dessa rättskällor än på 

andra politiska texter och att det på ovanstående grunder är relevant att analysera dessa texter, 
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för att få en fördjupad kunskap om vilken syn lagstiftarna har på olika grupper i samhället. Ett 

av målen med kritisk diskursanalys är att synliggöra de maktstrukturer som producerar och 

reproducerar ojämlikhet (Winter Jörgensen & Philips, 2000). Först då kan vi som medborgare 

vara med och försöka att ändra de maktstrukturer och synsätt som finns. Det vore oetiskt av 

oss att försöka blunda för hur våra lagar ger vissa grupper av människor större legitimitet utan 

att ifrågasätta var dessa föreställningar kommer ifrån.  

En annan etisk aspekt är att vi gör en tolkning av materialet. Med utgångspunkt i 

socialkonstruktivism tillstår vi att det finns flera tolkningar av samma situation. Vi har tolkat 

en text och dess författare på ett sätt och det är vår tolkning, inte deras.  

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenterar vi först de data som vi har valt att analysera. Sedan redovisar vi 

resultatet tillsammans med analys av den textuella nivån och diskursiva praktiken under olika 

teman. Vi har valt att presentera resultatet i form av citat från våra texter och har valt att 

markera de ord som enligt oss är mest centrala.  Slutligen görs en analys av den sociala 

praktiken, i vilka våra redovisade resultat kopplas samman med våra analysverktyg.  

5.1. Presentation av data 

5.1.1. Utredningens uppdrag 

SOU 2001:10, Barn i homosexuella familjer, hade uppdraget att undersöka om de rättsliga 

skillnader som hindrar homosexuella från att prövas som rättsliga föräldrar var sakligt 

motiverade. Det fanns vid tidpunkten för denna statliga utredning inga specifika krav i lagtext 

angående vem som fick prövas som adoptivförälder, med undantaget att individer som 

registrerat partnerskap uteslöts (SOU 2001:10). Med barnets bästa som utgångspunkt 

diskuterades möjligheterna för homosexuella att prövas som adoptivförälder, att få assisterad 

befruktning och bli utsedda till särskilt förordnade vårdnadshavare (SOU 2001:10). För att 

kunna ta ställning till detta presenterade Kommittén om barn i homosexuella familjer en 



30 

forskningsöversikt av studier gjorda på homosexuella familjer. De utländska studier som lyfts 

fram är dels psykologiska studier gjorda på lesbiska mödrars anknytning till barn, men också 

forskning om barn till homosexuellas könsutveckling i formandet av könsidentitet och 

sexualitet (SOU 2001:10).  

5.1.2. Kommitténs egen forskning 

Kommittén har även gjort egna svenska studier (SOU 2001:10 B). Exempel på detta är 

enkäter till homo- eller bisexuella med eller utan barn, intervjuer med barn till homosexuella 

samt enkäter till allmänheten om dess attityder till olika former av föräldraskap för 

homosexuella. Studierna visade att de flesta homosexuella ansåg att de bör ha samma 

möjlighet till rättsligt föräldraskap som heterosexuella, även om de inte själva i framtiden 

önskade ta del av dessa möjligheter (2001:10 B, bilaga 5). Resultatet från intervjuer med barn 

till homosexuella visade bland annat att barnen betraktade föräldrarna som fullgoda föräldrar 

och att de inte tagit skada av föräldrarnas sexualitet (2001:10 bilaga 5). ”Allmänheten” 

svarade på påståenden om hur positiva de var till olika slags familjebildningar och vilka 

möjlighet till rättsligt föräldraskap de ansåg homosexuella skulle få. Studien visade att 

informanterna var som mest positiva till närståendeadoption, vilket innebär att en partner 

adopterar den andra partnerns barn. De var också mer positiva till lesbiskas än homosexuella 

mäns familjebildningar.  

Resultatet av tidigare forskning och kommitténs egna studier presenteras som en jämförelse 

mellan barn till homosexuella och barn till heterosexuella. Undersökningsområden har varit 

barnens psykiska och fysiska hälsa, utvecklande av könsidentitet, risk/chans att själv bli 

homosexuell, uppfostran från föräldrar och delaktighet i kamratgrupper. Kommittén anser att 

det i dessa frågor inte finns någon avsevärd skillnad mellan de två grupperna. Dock anser de 

att barn till homosexuella föräldrar kan komma att behöva extra stöd, i form av upplysning 

och undervisning om homosexualitet i skolor och för professionella. Vidare beskrivs det att 

barn till homosexuella bör ges möjlighet att träffa barn i "samma situation" samt få samma 

juridiska rättigheter till föräldrar som barn till heterosexuella (SOU 2001:10 B bilaga 1). 
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Kommittén tar även upp vikten av att föräldrarna är öppna med sin sexualitet, då detta har en 

positiv inverkan barnets psykologiska och sociala livsvillkor (SOU 2001:10 A).  

5.1.3. Remissinstansers uttalande 

Förutom de egna studierna har SOU 2001:10 låtit auktoriserade adoptionsorganisationer samt 

organisationer för adopterade uttala sig om homosexuellas möjlighet att prövas för 

internationella adoptioner (SOU 2001:10 B bilaga 6 & 7). Samtliga tre 

adoptionsorganisationer (Barnen framför allt – adoptioner, Familjeföreningen för 

internationell adoption och Föreningen Adoptionscentrum) anser att homosexuella inte bör 

prövas för internationella adoptioner. Organisationer för adopterade har en annan inställning. 

Adopterade koreaners förening är starkt kritisk till all internationell adoption, då det enligt 

deras mening utgår från ett kolonialt perspektiv och inte från barns bästa. Adopterade 

Eritreaners Förening ser det dock som förenligt med adoptivbarns bästa att få växa upp i ett 

öppet och demokratiskt samhälle där alla, oavsett sexualitet, har möjlighet att få prövas som 

adoptivföräldrar.  

5.1.4 Förslag  

Kommittén för SOU 2001:10 föreslår att de rättsliga skillnader som finns mellan 

homosexuella och heterosexuella i möjligaste mån tas bort. Det gäller både homosexuellas 

möjlighet att prövas som adoptivförälder och lesbiskas möjlighet till assisterad befruktning. 

Möjligheten att prövas som adoptivförälder formuleras i proposition 2001/02:123. Regeringen 

föreslår där att detta bör gälla homosexuella partners både vid internationella adoptioner, 

närståendeadoptioner och särskilt förordnade vårdnadshavare. Dessa förslag trädde ikraft 

2003.  

I proposition 2001/02:123 väljer regeringen att avvakta med beslut om assisterad befruktning 

då regleringen av föräldraskapet i dessa fall anses behöva utredas. Departementstudiens 

författare (2004:19) föreslår att partnern till den kvinna som befruktas via assisterad 

befruktning, också blir barnets rättsliga förälder. Detta formulerades till ett lagförslag i 
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proposition 2004/05:137. Partnern eller sambon till den befruktade kvinnan blir genom ett 

skriftligt samtycke rättslig förälder. Både proposition 2001/02:123 och 2004/05:137 bygger på 

de resultat som framkommer i SOU 2001:10. Lagen om lesbiska pars möjlighet till assisterad 

befruktning trädde i kraft 2005. 

5.2. Analys av text och diskursiv praktik  

Syftet med nedanstående analysdel är att besvara våra frågeställningar: Vilka normer 

framträder kring föräldraskap och hur konstrueras homosexuellt föräldraskap i relation till 

heterosexuellt föräldraskap? Vi har sökt efter beskrivningar och föreställningar om det 

homosexuella och det normativa föräldraskapet. Analysen är uppdelad utifrån de teman vi 

funnit: rättigheter, barns rätt till två föräldrar, barns rätt till ursprung, barns rätt till två 

föräldrar av olika kön, homosexuella som lika heterosexuella, homosexuella som olika 

heterosexuella och homosexuella som hot.  

5.2.1. Rättigheter  

Uppdraget till SOU 2001:10 var att se om de rättsliga skillnader i fråga om föräldraskap som 

fanns mellan homosexuella och heterosexuella fortfarande var motiverade. Kommittén drar 

slutsatsen att: ”Mot bakgrund av vad som har framkommit genom forskningen på området 

gör kommittén bedömningen att de rättsliga skillnader som finns när det gäller homosexuella 

och heterosexuella pars möjligheter att adoptera inte längre är sakligt motiverade” (prop. 

2001/02:123, s.22). Genom att lagstiftande politiker skriver ”inte längre” antyds det att det 

tidigare funnits sakliga skillnader som gjort att homosexuella inte skulle få adoptera 

gemensamt. Vad dessa skillnader har bestått i skrivs inte ut. Ordet sakligt är synonymt med 

objektivt och visar alltså att forskningen genomförts opartiskt.  

”Att rättsligt erkänna den homosexuella familjen ger därför en viktig signal, inte minst till 

barnet. Det visar att barnets familj är lika accepterad som andra familjer i samhället” (prop. 

2001/02:123, s.46). Möjligheten att bli rättsliga föräldrar genom adoption, anses av regeringen 

gynna de barn som redan växer upp med homosexuella föräldrar. Detta argument kan vända 
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sig till dem som principiellt är emot homosexuellt föräldraskap, men ändå anser att det finns 

en vinst för barnet att deras familj blir legitim. Barn blir i dessa fall objekt eller offer för ett 

föräldraskap de inte själva kan påverka. Lagändringen kan också förändra attityder i samhället 

och utomlands: "En svensk öppenhet i frågan kan på sikt medföra att inställningen till 

homosexuella och adoptioner i partnerskap förändras i positiv riktning även i andra länder" 

(prop. 2001/02:123, s.29). Öppenhet och positiv riktning är båda önskvärda begrepp. Citatet 

påvisar att lagändringar i Sverige kan få konsekvenser i andra länder, vilket ger en bild av att 

Sverige har makt att påverka på en internationell basis.  

Ett av argumenten för att tillåta att lesbiska par får tillgång till assisterad befruktning är: ”Vid 

insemination på sjukhus är sperman alltid kontrollerad för att undvika smittspridning/…/ 

Risken för att sjukdomar skall föras vidare är därför i dessa fall liten. Detta innebär en 

trygghet för såväl kvinnan som barnet (prop. 2004/05:137, s. 86). Genom att använda ord som 

trygghet och kontroll, ger regeringen en bild av att det finns ett hot och en bristande kontroll 

med nuvarande lagstiftning. Lagstiftningen innebär alltså att något händer, att regeringen 

agerar mot detta. 

Vid assisterad befruktning utomlands eller privat finns det fortfarande en rättslig skillnad 

mellan homosexuella och heterosexuella. För heterosexuella par gäller 

föräldraskapspresumtion, det vill säga att maken eller sambon automatiskt blir barnets 

förälder. Ett argument för att inte tillåta föräldrapresumtion för lesbiska par i dessa fall är: 

”om den här föreslagna föräldraskapsregeln gällde i dessa fall, skulle det bli betydligt 

svårare för homosexuella män att bli rättsliga fäder (prop. 2004/05:137, s. 44). Skillnaden 

baseras på antagandet att om det infördes en föräldraskapspresumtion för lesbiska skulle detta 

innebära att homosexuella mäns möjlighet att bli rättsliga föräldrar begränsas. Vi tolkar detta 

som att lesbiska kvinnor bär ansvaret för homosexuella mäns möjligheter att bli föräldrar, 

men även som ett antagande att privata donatorer till lesbiska kvinnor i huvudsak är 

homosexuella.  
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5.2.2. Barns rätt till två föräldrar  

I propositionerna och SOU 2001:10 återfinns denna formulering: ”En grundläggande 

värdering i det svenska barn- och föräldrarättsliga regelsystemet är att ett barn har rätt till 

två föräldrar (prop. 2001/02:123, s. 48). Orden ”en grundläggande värdering” har inget 

subjekt, vilket betyder att ingen står som avsändare till påståendet. Detta ger skenet av att det 

är en allmän "sanning", vilket gör den svår att bemöta. Vad "rätt till två föräldrar" är, framgår 

inte. Som vi tolkar det utifrån andra delar av texten är det två föräldrar som har den faktiska 

vårdnaden.    

Lagstiftningen i Sverige är utformad så att maximalt två personer kan vara barnets 

vårdnadshavare. Detta synliggörs bland annat i FB:s första kapitel samt i paragrafen FB 6:2a 

”en nära och god kontakt med båda föräldrar”. Genom att använda ordet "båda" definieras 

antalet till just två. Att ha två rättsliga föräldrar beskrivs innebära att barnen får en trygghet 

”ekonomiskt, rättsligt och socialt” (prop. 2001/02:123, s.26). Denna trygghet antas vara extra 

viktig vid föräldrars separation eller om en av föräldrarna avlider. En motivering till att tillåta 

styvbarnsadoption för homosexuella par är att barnen då får rätt till underhåll och arvsrätt av 

två parter, samt att den förälder som närståendeadopterar kan ge ett bättre stöd i utövandet av 

föräldraskapet. 

Regeringen diskuterar även hur föräldraskapet ska lösas vid assisterad befruktning på lesbiska 

par. Ett förslag innebär att endast registrerade partners ska få rätt till assisterad befruktning 

och att den kvinna som inte föder barnet närståendeadopterar vid barnets födsel. I 

propositionen avvisas dock detta förslag på följande sätt: ”Att föräldraskapet till barnet blir 

beroende av en adoption skulle dessutom kunna riskera att barnet växer upp med endast en 

rättslig förälder” (prop. 2004/05:137, s. 44). Genom att använda ordet endast i relation till en 

rättslig förälder, tolkar vi som något som är ofullständigt. När det dessutom tolkas som en risk 

för barnet att växa upp med en rättslig förälder framträder bilden av att det är något som kan 

innebära skada för barnet. Förslaget att adoption ska krävas avvisas därför. Det förslag som 

lagstiftande politiker föredrar, och det som återfinns i nuvarande lagstiftning är att den kvinna 

som inte blir befruktad samtycker till ett rättsligt föräldraskap innan barnets födsel.  



35 

Assisterad befruktning görs alltså möjlig för samtliga par som lever under äktenskapsliknande 

former, vare sig de är sambo, ingått partnerskap eller äktenskap. Förutsättningen är att deras 

förhållande har bedömts vara seriöst (prop. 2005/05:137). ”Kvinnans samtycke till den 

assisterade befruktningen bör alltså ha den verkan att hon blir att anse som förälder till det 

barn som föds. På så sätt garanteras barnet redan vid befruktningen två föräldrar” (prop. 

2004/05:137, s. 43). Ordet garanti tolkar vi som positivt laddat, som ett löfte eller ett 

säkerställande av något. Vi tolkar det alltså som att regeringen i propositionen anser att två 

föräldrar är något som är för barnets bästa. Argumenten om att två föräldrar är bäst sätts 

endast i relation till att vara ensamstående. Regeringen motiverar aldrig varför barnet blir 

tryggare av att ha två föräldrar än av att ha exempelvis fyra. 

För att få adoptera gemensamt måste paren ha ingått äktenskap eller registrerat partnerskap. I 

proposition 2001/02:123 anger regeringen att det är ”av grundläggande betydelse att 

förhållandet är seriöst och stabilt och att sökandena är mogna och ansvarskännande” (s. 

30) och hänvisar vidare till riktlinjer från NIA om hur adoptionsprövningen ska ske. Genom 

att hänvisa till NIA, som är ”experter” på adoptionsutredningar, får uttalandet en större 

legitimitet än om regeringen själva skulle stå för uttalandet. Förhållandets seriositet kopplas 

samman med orden ”moget” och ”ansvarskännande”. Eftersom endast gifta och registrerade 

partners har möjlighet att adoptera innebär det enligt vår tolkning att endast dessa 

förhållanden kan uppfylla kraven på ett seriöst förhållande. Orden moget och 

ansvarskännande kopplar vi samman med själva förmågan att utöva föräldraskapet, medan 

förhållandets seriositet och stabilitet ses som en förutsättning för att barnet får växa upp i 

tvåsamhet.  

5.2.3.  Barns rätt till ursprung 

Artikel 7 i Barnkonventionen ”barns rätt till ursprung”, lyfts fram på ett flertal ställen i de 

texter vi har läst (ex. prop. 2004/05:137, s.89, prop. 2001/02:123, s. 54) och används som 

argument för de förslag som propositionen lägger fram. Med hänvisning till artikel 7 skriver 

regeringen bland annat: ”barn, så långt det är möjligt, har rätt att få vetskap om sina 

föräldrar”. Utifrån detta föreslås: ”Kommitténs förslag om att lesbiska par skall ges möjlighet 
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att erhålla assisterad befruktning vid allmänt sjukhus – vilket möjliggör för ett barn att få 

kännedom om sitt biologiska ursprung – är ett steg i denna riktning” (prop. 2004/05:137, 

s.89). 

Proposition 2001/02:123 betonar den del av artikeln som säger att barn ska bli omvårdat av 

föräldrarna (s.17). Lagstiftande politiker i SOU 2001:10 tolkar Barnkonventionen som att 

”barn först och främst [har] rättigheten att få växa upp i sin biologiska familj” 

(Barnkonventionen, s.389).  Genom att hänvisa till Barnkonventionen som bygger på en 

överenskommelse mellan världens stater, anser vi att kommitténs förslag får en stor 

legitimitet.  

När det gäller adoptivbarn visar forskningen, som kommittén i SOU 2001:10 väljer att 

presentera, att de flesta adoptivbarn utvecklas ”normalt”. Dock beskrivs adoptivbarn ha en 

”psykisk sårbarhet” som tydliggörs i olika faser av barnets utveckling. Adoptivbarnens 

särskilda behov grundar sig bland annat på att de har fått sin anknytningsprocess avbruten vid 

separationen från den biologiska föräldern (SOU 2001:10). ”Det faktum att ett barn övergivits 

och bortlämnats för adoption innebär alltså en stor känslomässig förlust för barnet” (prop. 

2001/02:123 s. 45).  Att använda ordet ”faktum” anser vi innebär att de ord som följer ska ta 

som fakta, något sant. Att beskriva att adoptivbarn har "bortlämnats" och "övergivits" baseras 

enligt oss på en föreställning att det är just de biologiska föräldrarnas "bortlämnande" som 

kan innebära en känslomässig förlust. Uttalandet visar att adoptivbarn utmålas som en 

enhetlig grupp med liknande behov, utifrån att de inte växt upp med biologiska föräldrar. Vad 

som är en normal utveckling för barn står inte, dock tolkar vi det som att en känslomässig 

förlust är något negativt.  

Adopterade barn och ungdomar måste dessutom finna ett sätt att förhålla sig till själva 

adoptionen och införliva detta i sin identitetsutveckling. De skall alltså hitta sig själva genom 

att få ihop den nuvarande självbilden med sin självuppfattning från tidigare perioder och med 

sitt biologiska och etniska arv” (prop. 2001/02:123 s. 45).  

Genom att skriva att adoption är något som barnen måste förhålla sig till framgår en modalitet 

av tvång. Det innebär enligt vår tolkning att barn som inte förhåller sig till adoptionen kanske 
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inte kan ”hitta sig själva”. Hur de ska införliva adoption i sin identitet framstår otydligt, 

liksom vad det biologiska och det etniska arvet innebär. Adoptivbarnen behöver dessutom 

”kompenseras för sina tidiga upplevelser” (prop. 2001/02:123 s. 45) och adoptivföräldrarna 

ska ”ge barnet den trygghet, samhörighet och gemenskap som behövs för att kunna bygga 

upp en stabil identitet” (prop. 2001/02:123, s. 45). Högre krav ställs alltså på 

adoptivföräldrarna än på biologiska föräldrarna, då adoptivbarnen beskrivs behöva extra 

kompensation. Frågan om kraven för adoptivföräldrar är relevant då en av frågeställningarna i 

SOU 2001:10 handlar om homosexuella, kan uppfylla den kompensation som adoptivbarn 

antas behöva.  

När regeringen tar ställning till om lesbiska ska få möjlighet till assisterad befruktning 

används samma argument som till att homosexuella ska få adoptera. Ingen ny forskning om 

barn som kommit till genom assisterad befruktning genomförs. Det visar enligt oss att det inte 

ses som någon skillnad om barnet växer upp med en biologisk moder eller utan någon 

biologisk förälder överhuvudtaget. Barns bästa anses vara liktydigt med tillgång till det 

biologiska ursprunget.  

Den forskning som finns på området /…/visar att en tillgång till det biologiska ursprunget är 

viktigt för barnet. Därför får det anses vara till barnets bästa att kunna efterforska detta. 

Assisterad befruktning vid allmänt sjukhus innebär att barnet alltid har möjlighet att efterforska 

sitt biologiska ursprung (Prop. 2004/05:137 s. 85). 

Förslaget att låta lesbiska par omfattas av assisterad befruktning, baseras enligt regeringen på 

det faktum att barnet kan ha möjlighet att efterforska sitt ursprung, då donatorn för barnet blir 

känd. Inseminerar lesbiska utomlands eller privat, antas detta inte garantera att donatorn 

registreras (prop. 2004/05:137). Detta innebär att barnen inte har samma slags möjlighet att få 

reda på vem den genetiska fadern är vilket då strider mot uppfattningen om barns bästa.  

När en insemination sker vid klinik utomlands är givaren som regel anonym. Vid insemination i 

egen regi är avsikten ibland att spermagivaren skall vara aktiv som far till barnet. Men det kan 

också vara så att han endast vill hjälpa det lesbiska paret att bilda familj och att hans identitet 

därför inte uppges vid faderskapsutredningen eller för barnet (prop. 2004/05:137 s. 39).  
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5.2.4. Barns rätt till två föräldrar av olika kön 

”Traditionellt har inställningen varit att det är bäst för barnet att ha föräldrar av olika kön” 

(prop. 2001/02:123 s. 48). Genom att hänvisa till tradition menar vi att uttalandet får en 

historisk legitimitet. Flera av de remissinsatser som är kritiska mot att homosexuella ska få 

adoptera skriver bland annat att ”adoptionsföräldrar ska vara en ersättning till de biologiska 

föräldrarna. Det är samhällets skyldighet att se till att barnet får växa upp med två olika 

kön” (prop. 2001/02:123, s. 19). Samhällets skyldighet omfattar i första hand adoptivbarn. 

Att "växa upp" med två olika kön tolkar vi som att vara två föräldrar som lever ihop, som vi 

förstår det i en sexuell eller en äktenskapslik relation. Utifrån remissinstansernas övriga 

argumentation handlar det alltså inte om att barnet exempelvis får växa upp med två 

homosexuella män och en kvinna som är god vän till paret.  

Regeringen omformulerar kravet på föräldrar av två olika kön, till att det bör handla om 

tillgång till förebilder.  

I den mån barnet inte växer upp med adoptivföräldrar av olika kön, är det viktigt att barnet har 

tillgång till en manlig och en kvinnlig förebild, dvs. en man eller en kvinna utanför 

adoptionsrelationen som har en tillräckligt nära kontakt med barnet och som kan vara en god 

förebild (prop. 2001/02:123 s. 25).  

Som vi tolkar ovanstående citat är det endast en kvinna som kan vara en kvinnlig förebild och 

en man som kan vara en manlig förebild. Regeringen utgår ifrån att det endast finns två 

biologiska kön och att könet kräver ett tydligt feminint eller maskulint genus. Vilka krav som 

ska ställas på denna förebild anges dock inte, inte heller om någon kontroll görs av denna 

förebild, vilket vi tolkar som att det räcker att en person har ett annat kön än föräldrarna. 

Skälen till detta anges vidare: ”För barnets identitetsutveckling är det viktigt att barnet får 

möjlighet till ett naturligt umgänge med personer av båda könen” (prop. 2001/02:123 s. 30). 

Barns identitetsutveckling kopplas alltså samman med orden ”naturligt umgänge av båda 

könen”. Lagrådet föreslår att detta skrivs in i författningstext, medan regeringen menar att 

detta framkommer tydligt av de riktlinjer som utformats vid adoption (prop. 2001/02:123).  

Vad som blir konsekvensen av att sakna ett naturligt umgänge av både könen skrivs inte.  Ett 
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underliggande antagande är att det naturliga umgänget ska finnas inom familjen, att 

föräldrarna själva ska vara förebild för det naturliga umgänget och att det inte är förskolans 

eller skolans uppgift att bidra till detta umgänge.  Begreppet "naturligt" anser vi står i kontrast 

till "konstlat" eller "påtvingat". Men det naturliga umgänget är i detta fall inte något frivilligt 

utan just påtvingat, eftersom att det fastställs genom lag.  

De skrivelser som inkommit som remissvar från adoptionsförmedlingar tydliggör vad syftet är 

med att vara två olika kön vid en adoption är:  

Att förse barnet med klara och tydliga förebilder för sexuell identitet, dvs. kvinnlighet och 

manlighet/…/ Vad betyder det att vara man/kvinna, hur lär man sig tycka om sin manliga/ 

kvinnliga kropp och dess funktioner, hur förhåller sig män till kvinnor och kvinnor till män?” 

(SOU 2001:10 B, s. 394).  

Som vi tolkar detta innebär de olika könen att barnen fostras in i en heterosexuell identitet. 

Genom att formulera påståenden som frågor (Vad betyder det att vara man/kvinna?) antas 

läsaren förstå att det finns ett svar. Enligt Adoptionscentrum är ”majoriteten av 

mänskligheten heterosexuell”, vilket innebär att adoptivbarnet troligen kommer att utveckla 

en heterosexuell identitet. Att placera adopterade barn hos ett homosexuellt par innebär att 

”de tydliga förebilderna skulle saknas” (SOU 2001:10 B, s. 394). Normen att föräldrarna ska 

ha olika kön, visar enligt oss att homosexuella inte kan vara en förebild för barnets formande 

av en sexualitet. Att heterosexuella föräldrar inte kan vara förebilder för homosexuella barn 

borde vara en konsekvens av denna argumentation, men detta nämns inte. Barn förutsätts vara 

heterosexuella och därför behöva heterosexuella förebilder.  

5.2.5.  Homosexuella som lika heterosexuella 

Slutsatsen kommittén gör av sin utredning och som regeringen bygger sitt förslag på är att 

homosexuella är lika bra föräldrar som heterosexuella, just för att de är lika. Därför ska även 

homosexuella ges möjlighet att prövas som adoptivföräldrar och få tillgång till assisterad 

befruktning. Genom att hänvisa till forskning framstår dessa likheter som något objektivt.  
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Den bild som forskningen ger är tvärtom att partner härvidlag har samma förutsättningar som 

makar. Inga skillnader har upptäckts i fråga om förmågan att ge barn omsorg och omvårdnad, 

såväl praktiskt som känslomässigt. Man har inte heller funnit några skillnader när det gäller 

barnens könsutveckling eller psykologiska och sociala utveckling (prop. 2001/02: 123, s. 24). 

Homosexuella föräldrar kan – lika väl som heterosexuella föräldrar – ge barn en god fostran 

och i övrigt gynnsamma uppväxtvillkor. Föräldrars sexuella läggning synes inte ha någon 

betydelse i detta avseende/…/ Av detta följer att homosexuella föräldrar lika väl som 

heterosexuella föräldrar kan erbjuda adopterade barn den omsorg de behöver för att de skall 

kunna hantera den psykiska sårbarhet som de kan ha till följd av sin speciella bakgrund (prop. 

2001/02:123 s.45, SOU 2001:10, s. 17-18). 

Både orden ”skillnad” och ”lika väl” antyder att homosexuellt föräldraskap sätts i relation till 

och jämförs med en tänkt norm. Denna norm är heterosexuella föräldrar. Att normen uppfyller 

föräldraförmågorna "väl" är något som läsaren anses förstå på förhand och som alltså inte 

behöver förklaras ytterligare.  

Att söka skillnader, exempelvis i könsutveckling och social utveckling, anser vi visar på en 

förförståelse att föräldrarnas avvikande sexualitet kan göra skillnad. Genom att visa att barnen 

inte skiljer sig behöver kriterierna inte heller redovisas, de är ”lika väl”. Om forskningen hade 

visat att det framkom skillnader mellan barn till homosexuella och heterosexuella, undrar vi 

när dessa skillnader blir till ett skäl till att rättsligt föräldraskap för homosexuella inte bör 

tillåtas.  

Både SOU 2001:10 och båda propositionerna skriver att barn till homosexuella har lika goda 

chanser att utvecklas väl som barn i heterosexuella förhållanden.  

För att ett barn skall utvecklas väl spelar det alltså ingen roll om föräldrarna är av olika eller 

samma kön. Det finns därför inte – utifrån principen att barnet skall växa upp under goda 

förhållanden – någon anledning att utesluta ett par från möjligheten att erhålla assisterad 

befruktning enbart på den grunden att de är av samma kön (prop. 2004/05:137 s.85).  
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5.2.6. Homosexuella som olika heterosexuella  

Homosexuella och heterosexuella makar föreslås ges samma rättsliga möjligheter att prövas 

som adoptivföräldrar. Dock menar lagstiftande politiker i propositionen att: ”för registrerade 

partner kan det därutöver behöva tas vissa särskilda hänsyn/…/ Partnerna bör kunna 

hantera omgivningens attityder, ha beredskap att möta barnets tankar om familjen och ha en 

positiv inställning till det motsatta könet” (prop. 2001/02:123 s. 29).  

Regeringen menar enligt vår tolkning att det finns särskilda attityder i omgivningen mot 

homosexuella och att det är homosexuellas ansvar att ”hantera” dessa. Detta tolkar vi som att 

homosexuella är medskyldiga till samhällets potentiella diskriminering. Att homosexuella ska 

ha en positiv bild av det motsatta könet säger enligt vår tolkning implicit att det finns en 

föreställning hos kommittén att homosexuella är negativt inställda till det andra könet, baserat 

på att de inte antas vara sexuellt attraherade av det.  

Annorlunda är ett ord som förekommer ofta i SOU 2001:10 och som sätts i relation dels till 

barn till homosexuella, dels till adopterade barn. ”Med en homosexuell förälder finns det en 

risk att framstå som speciell och annorlunda /…/ vilket inte är eftersträvansvärt för 

tonåringar som kräver delaktighet och samhörighet” (SOU 2001:10, s. 250-251).  

Meningen saknar ett tydligt subjekt, vilket gör att risken att framstå som annorlunda med en 

homosexuell förälder kan vara svår att bemöta. Tre påståenden görs som vi inte anser 

motiveras: ”att vara barn till homosexuell kan innebära en risk” och ”att framstå som speciell 

och annorlunda är en risk” och ”att vara annorlunda är inte förenligt med delaktighet och 

samhörighet”. Vad det innebär att vara speciell och annorlunda förklaras inte, inte heller 

varför detta skulle skapa uteslutning. Det tyder på ett antagande om att tonåringar vill vara 

som alla andra och att ha en homosexuell förälder inte är att vara som alla andra.   

Flera remissinstanser däribland Rädda Barnen, Socialstyrelsen och Barnombudsmannen 

skriver att homosexuella inte bör få adoptera gemensamt eftersom ”adopterade barn generellt 

är sårbara och att det skulle innebära ytterligare en belastning för barnet att ha två föräldrar 

av samma kön” (prop. 2001/02:123 s.20). Dessa remissinstanser anser vi, genom att använda 

ordet ”ytterligare”, menar att det är en belastning att vara adopterad och att vara homosexuell. 

Tillsammans skapar detta en dubbel belastning. Det framkommer inte om dessa instanser 

menar att det är belastning i sig att vara homosexuell eller om det är samhällets syn på 

homosexuella som försvårar situationen.  
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I SOU 2001:10 har utredningen sökt om och i så fall hur ett homosexuellt föräldraskap 

påverkat barnet. Exempelvis undersöks barn till homosexuellas könsutveckling, kamratskap, 

sexualitet och psykiska hälsa.  

Med utgångspunkt från dessa [dominerande teorier om barns könsutveckling] teorier antogs att 

barn som växer upp med homosexuella föräldrar riskerade att anta en icketypisk 

könsutveckling. Detta kunde i sin tur påverka deras framtida sexuella preferenser så att de i 

högre grad än andra blev homosexuella. Därtill antogs att barnens psykologiska och sociala 

utveckling kunde påverkas på så sätt att deras psykiska hälsa äventyrades. Således har en stor 

del av de empiriska studierna på området inriktats på att undersöka trovärdigheten i dessa 

antaganden (SOU 2001:10 s. 210). 

Citatet utgår från en syn om homosexuella som existerade i dåtid. Vad en icketypisk 

könsutveckling innebär och vilka risker det innebar att "ärva" föräldrarnas homosexualitet 

tydliggörs inte, men föräldraskapet har inneburit att föräldraskapet har "äventyrats" varit en 

risk. När gäller barns könsutveckling undersöks barn i förhållande till normen. 

Undersökningarna baseras på intervjuer med barn till homosexuella och studier av dessa barns 

val av leksaker och intressen: 

I intervjuerna med barnen framkom att de föredrog leksaker och fritidsintressen som 

överensstämmer med vad som är vanligt för deras kön/…/ Barnens resultat var alltså inom 

normen för testerna. Det vill säga att barnen uppvisade en förväntad könsutveckling (SOU 

2001:10, s. 223). ”samtliga dessa studier har man funnit att barn med homosexuella mödrar 

visar på en ”normal” utveckling vad gäller deras könsrollsbeteenden och skapande av en egen 

könsidentitet. Inga skillnader har heller framkommit mellan dessa barn och barn till 

heterosexuella mödrar (SOU 2001:10, s.224). 

Andra resultat som framkommit är att barnens intelligens inte skiljer sig åt, samt att barnets 

psykiska hälsa främst har försämrats av föräldrarnas skilsmässa, inte av föräldrarnas 

sexualitet. Genom att skriva att barnen gör vad som "är vanligt för deras kön" "förväntas" 

"inom normen" anser vi att homosexuellt föräldraskap framställs som något ofarligt. Det ses 

som något positivt att göra "vad som är vanligt för deras kön" utan att redovisa vad det goda i 

detta ligger. Att göra det som förväntas är i detta sammanhang inom normen och något 

önskvärt.  

Det har från vissa håll antagits att barns uppväxt i homosexuella familjer kan ha negativa 

effekter på deras psykologiska och sociala välbefinnande som visar sig först när de har blivit 
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vuxna /…/ Men den longitudinella studien visar att de vuxna barnen till homosexuella mödrar 

har fortsatt att ha en god psykisk hälsa (SOU 2001:10, s.224). 

Genom att skriva att något antas ”från olika håll”, får de enligt oss allvarliga, antaganden som 

görs om barn till homosexuella föräldrar ingen avsändare. Detta innebär att det blir svårt att 

ifrågasätta antagandet eftersom att det inte finns någon som kan ”svara”.  

När det gällde barn till homosexuellas kamratrelationer ”framkom inga signifikanta skillnader 

mellan de undersökta barnen och jämförelsegruppen vad gällde deras förmåga att skapa och 

behålla kamratrelationer. Samtliga barn hade också en bästis av samma kön som de själva” 

(SOU 2001:10, s. 227).  

Den utländska forskningen som kommittén hänvisar till visar att homosexuella som föräldrar 

skiljer sig. ”Föräldrarna i de lesbiska familjerna verkade ha en större känslomässig närvaro 

i relationen till barnen samt större förmåga att tolka barnen och deras behov (SOU 2001:10, 

s. 238). ”Mödrarna i de lesbiska familjerna i hög grad delade på ansvaret för hemmet och 

barnen. Till skillnad från kontrollgrupperna i vilka de var mödrarna som hade 

huvudansvaret” (SOU 2001:10, s.240). Att dela jämställt och ha känslomässig närvaro 

kopplar vi till goda föräldraförmågor. Det finns fler exempel på att de utländska studierna 

skriver att det finns positiva fördelar med ett homosexuellt föräldraskap. Ändå väljer 

kommittén att inte ta med dessa resultat i sin slutsats utan skriver att det inte finns några 

skillnader där homosexuella föräldrar lika väl kan uppfylla barns behov. Kommittén väljer 

alltså att inte framhäva de positiva aspekterna av ett homosexuellt föräldraskap utan värderar 

dessa som lika väl. Varken i proposition 2001/02:123 eller i proposition 2004/05:137 tas 

dessa ”positiva aspekter” upp. 

Kommitténs egen undersökning har gått ut på att undersöka risker. Som vi tolkar det utgår de 

undersökningar, som SOU 2001:10 valt att ta med i sin slutsats, från förväntade negativa 

konsekvenser av ett homosexuellt föräldraskap. Att undersöka om barn till homosexuella blir 

homosexuella i högre grad anser vi tyder på ett antagande om att homosexualiteten påtvingas 

för barnen och att det är något stigmatiserande att vara homosexuell. Kommittén skriver att 

barnet bör få tillgång till olika kön för identifikation, samtidigt som det är ”normalt” att ha en 

bästis av samma kön. Kanske kan även detta tyda på rädslan att barnet inte får en ”förväntad 
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sexualitet”. Homosexualitet framstår då som något farligt något som har "äventyrat" barnets 

hälsa och något som måste kompenserad med det andra könet för jämvikt. De positiva 

aspekterna som skiljer sig gentemot ett heterosexuellt föräldraskap nämns inte av kommittén 

ifråga om att homosexuella skulle vara bättre. Istället blir det inga skillnader. Homosexuella 

är avvikarna och de kan inte vara bättre än normen. 

5.2.7. Homosexuellt föräldraskap som hot  

Flera avsnitt i propositionerna tydliggör enligt vår tolkning att homosexuellas möjlighet till 

rättsligt föräldraskap genom assisterad befruktning eller adoption hotar de grupper som redan 

har denna möjlighet. Detta visar enligt oss upp en bild där homosexuella är aktörer och på 

olika sätt kringgår lagstiftningen. Det gör också att andra föräldrar utmålas som offer.   

När det gäller homosexuellas möjlighet att prövas som adoptivförälder, menar flera 

remissinstanser att detta kan innebära att givarländerna blir mer restriktiva och alltså inte 

medger adoption för heterosexuella par (SOU 2001:10). För att ta reda på om det finns någon 

relevans i detta påstående tillfrågas ett flertal av de länder som adopterar barn till Sverige. 

Endast Lettland svarar att det kan finnas en risk för att heterosexuellas möjlighet att få 

adoptera kan påverkas negativt om homosexuella får möjlighet att prövas som 

adoptivföräldrar. Tilläggas bör också att alla länder säger sig enbart adoptera till 

heterosexuella makar. Lagrådet menar i sin remiss därför att en lag som tillåter homosexuella 

som adoptanter blir verkningslös i praktiken (SOU 2001:10). Homosexuellas möjlighet att 

adoptera hotar alltså inte heterosexuella pars möjlighet att adoptera, då homosexuella inte har 

någon faktisk möjlighet att adoptera som partners.  

I de allra flesta fall används barns bästa som ett argument för att inte inkludera homosexuella 

i normen. Exempel på detta är att adoptivbarn blir ”dubbelt avvikande” om de placeras i 

homosexuella familjer, då dessa familjer inte är "vanliga". Adoptivbarns behov kopplas alltså 

samman med att ha det "vanligt". Vidare beskrivs homosexuella i följande citat med en 

enhetlig grupp med ett gemensamt mål, acceptans, som enligt remissinstanser inte går att 

kombinera med adoptivbarnets behov.  
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Adoptivbarn behöver/…/ placeras i vanliga familjer för att underlätta för dem att känna 

tillhörighet. Att kunna smälta in och bli accepterad i samhället är svårare både för den 

adopterade och den homosexuelle idag /…/ Jag vänder mig också emot att adoptivbarnen 

används som medel för att nå de homosexuellas mål- att påverka samhället till större 

acceptans av den homosexuella familjen” (Familjeföreningen för Internationell Adoptions 

skrivelse i SOU 2001:10 B, s. 390). 

Även i frågan om assisterad befruktning framkommer farhågor från remissinstansen Infertilas 

riksförbund att ”assisterad befruktning för lesbiska kvinnor inte bör få gå ut över andra par, 

t.ex. genom höjda avgifter eller längre vårdköer”(prop. 2004/05:137 s.38). Detta kan enligt 

vår tolkning tyda på att de som inkluderas i den rättsliga föräldraskapsnormen är beredda att 

inkludera lesbiska, så länge de själva inte behöver göra uppoffringar.  

DS 2004:19 föreslår att lesbiska par bör prioriteras lägre än heterosexuella par vid assisterad 

befruktning. Detta då ”för lesbiska par lär det sällan vara frågan om något medicinskt behov 

av vård (s. 76). Genom att skriva lär det framkommer en hypotes som utan några belägg kan 

framstå som riktig. Flera remissinstanser är kritiska mot detta förslag och exempelvis RFSL 

och Stockholms Läns Landsting menar att lesbiska par ska prioriteras på samma sätt som 

heterosexuella par. Regeringen skriver i proposition 2004/05:137 att det även finns infertila 

lesbiska kvinnor och att dessa bör ges samma möjligheter som heterosexuella par. 

Befruktning utanför kroppen bör alltså ges samma prioritet oavsett sexuell läggning.  

Regeringen hänvisar till att det är olagligt att diskriminera på grund av sexuell läggning inom 

hälso- och sjukvården (prop.2004/05:137). Det är den som är störst behov av vården som skall 

prioriteras. Det kan tolkas som att lesbiska kvinnor utan medicinska hinder kan hamna längre 

ner på prioriteringen än heterosexuella par. Det är inte diskriminering i de fall där lesbiska 

kvinnor och heterosexuella par inte har samma medicinska behov.  



46 

5.3. Sammanfattning och slutsatser av text och diskursiv praktik 

5.3.1. Centralteman 

I proposition 2001/02:123 och 2004/05:137 har lagstiftande politiker valt att motivera sina 

förslag utifrån vad de antar vara barns bästa. Begreppet barns bästa är dynamiskt och används 

både av dem som är för homosexuellas möjlighet till adoption och assisterad befruktning och 

dem som är emot. Enligt kommittén bakom SOU 2001:10 och regeringen finns det inget som 

säger att homosexuella på grund av sin sexuella läggning inte kan uppfylla 

föräldraförmågorna. För de barn som växer upp i homosexuella familjer anser regeringen det 

också vara förenligt med barnets bästa att legitimera denna relation. Dessutom kan 

lagändringarna innebära att barn som har en rättslig förälder får möjlighet till två, bland annat 

genom närståendeadoption och assisterad befruktning.  

Ett tema handlar om likhet inför lagen och baseras på föreställningen att homosexuella är lika 

bra föräldrar som heterosexuella och att de därför bör behandlas ”lika”. Trots att barns bästa 

ska utgå ifrån en individuell bedömning anser vi att argumentationen hamnar i tre 

huvudkategorier: barns rätt till två föräldrar, barns rätt till ursprung och barns rätt till olika 

kön. När det gäller homosexuellt föräldraskap handlar det bland annat om dess likheter och 

olikheter i relation till ett heterosexuellt föräldraskap. Att använda ord som ”lika väl” och 

skillnader” visar på ett antagande om att homosexuellt föräldraskap förutsätts skilja sig från 

heterosexuellt föräldraskap. Ord som ”risk” och ”kompensera” visar enligt oss att det ställs 

extra stora krav på ”homosexuella” att bevisa att de är ”lika bra” föräldrar som heterosexuella. 

Ett annat tema som vi har funnit handlar om hur homosexuella antas hota normativets 

rättigheter.  

5.3.2. Modalitet och transivitet 

Genom att helt och hållet instämma i ett påstående skapas en modalitet som kallas sanning 

(Winter Jörgensen & Philips, 2000) . Det görs genom att en utsaga framställs som helt 

oomtvistlig och korrekt. Detta anser vi blir tydligt i de fall där regeringen och kommittén 
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hänvisar till forskning. Även i de fall där det inte finns en tydlig avsändare bakom en åsikt, 

framstår budskapet som ett generellt antagande, en sanning.  

Regeringen skriver i propositionerna tydligt när det är remissinstanserna som invänder eller 

tycker någonting bland annat genom att skriva att någon av remissinstanserna ”antar” 

någonting. Remissinstanserna har fått sin legitimitet genom att de är utvalda av regeringen 

som ”experter”. Vi anser att de inte framstår som objektiva, utan för fram sin ståndpunkt 

utifrån sitt perspektiv. Vi tror dock att Barnkonventionen eller en statlig myndighet som 

Socialstyrelsen kan ha en större legitimitet och ses som mer opartiska än exempelvis RFSL 

som vi tror anses vara "för homosexuella". När regeringen eller kommittén själva drar en 

slutsats eller gör en bedömning utifrån forskning framstår denna som saklig och därmed 

objektiv (Schiratzki 2005, Edenheim, 2005). Regeringen är enligt vår tolkning, lika subjektiv 

som remissinstanserna, bland annat i sitt urval av vilken forskning de väljer att redovisa och 

basera sitt förslag på. När det gäller barns behov och speciellt adoptivbarns särskilda behov 

anser vi att regeringen och kommittén uttrycker sig generaliserande, exempelvis i citat som 

”Det faktum att ett barn övergivits och bortlämnats för adoption innebär alltså en stor 

känslomässig förlust för barnet” (prop. 2001/02:123 s. 45). Vem som tagit fram detta faktum 

redovisas inte, utan det framställs som fakta, alltså sant.  

Transivitet beskriver hur händelser förbinds med subjekt och objekt (Winter Jörgensen & 

Philips, 2000). Som vi tolkar det beskrivs barn, speciellt adopterade barn ofta som objekt. 

Deras känslor och utveckling analyseras utifrån en tänkt norm. I analysen av barn till 

homosexuella har forskarna betraktat barns lek och uttalanden, för att kategorisera huruvida 

de följer en ”normal” könsutveckling eller inte. Inte heller det normativa föräldraskapet 

uppfattas som subjekt utan är något som är så självklart att de inte behöver analyseras. När det 

gäller homosexuella och deras möjligheter till rättsligt föräldraskap beskrivs de både som 

subjekt och objekt. De är subjekt på så sätt att de på olika sätt har kringgått den tidigare 

lagstiftningen, exempelvis genom att inseminera privat eller utomlands. Av vissa 

remissinstanser beskrivs de som en enhetlig grupp med en dold agenda: ”adoptivbarnen 

används som medel för att nå de homosexuellas mål- att påverka samhället till större 

acceptans av den homosexuella familjen” (SOU 2001:10 B, s. 390). Adoptivbarnen sätts i 
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denna mening som några som de homosexuella offrar för att själv få det bättre. Dock är de i 

forskningen undersökningsobjekt.  

5.3.3. Intertextualitet 

Rättssystemet har ett eget normspråk (Mathiesen, 2005). Kommitténs utredning följer med i 

exakta citat i de följande propositionerna. Genom att hänvisa till tidigare texter och hämta 

citat från SOU 2001:10 kan uttalanden ses som mer underbyggda än vad de egentligen är 

(Mathiesen, 2005). Proposition 2001/02:123 samt 2004/05:137 hämtar sin legitimitet från 

SOU 2001:10 som i sin tur bygger på en egen undersökning och forskning. Det innebär att 

propositionernas legitimitet baseras på en utredning politikerna själva har satt upp riktlinjerna 

för, regeringen kan sägas hänvisa till sig själv. En statlig utredning är alltså inte objektiv utan 

tillsatt med utgångspunkt från regeringens intressen (Mathiesen 2005, Schiratzki, 2005).  

Mathiesen (2005) lyfter fram att rätten får argument att framstå som neutrala. Detta sker bland 

annat genom vilka som skriver remisser och utredningar. Remissinstanserna och utredare 

väljs ut av regeringen som alltså har makten att välja bort "obekväma" röster. Det är intressant 

att både kommittén och senare regeringen väljer bort att kommentera de resultat från den 

utländska forskningen som skulle kunna tolkas som att homosexuella är ”bättre” föräldrar än 

heterosexuella. 

Som vi tolkar det är alltså det i huvudsak remissinsatser och regeringen som är ”läsare” av 

statliga offentliga utredningar. En statlig offentlig utredning är dock en offentlig handling som 

kan läsas av allmänheten. Propositioner läses av riksdagsledamöter som ska ta ställning till 

lagförslaget. Går propositionen igenom räknas denna som en del av gällande rätt. Personer 

som arbetar professionellt med lagstiftning, exempelvis socionomer och jurister kan använda 

propositioner för att få ett förtydligande av lagstiftarens intentioner och tillämpning, alltså mål 

och metod. Även propositioner är offentliga och kan därmed läsas av allmänheten.  
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5.4. Social praktik 

I analysen av den sociala praktiken kopplar vi våra frågeställningar och det som har kommit 

fram i text- diskursiv analys till yttre teorier, i detta fall rättssociologi och queer.  

5.4.1. Vilka normer framträder kring föräldraskap i rättsligt material? 

Föräldraskap, som vi tolkar det, förutsätter ett barn och är ett relationellt begrepp. 

Föräldrafunktionerna som vi undersökt i vår uppsats utgår ifrån regleringen av vårdnad i FB 

kapitel 6. Alla beslut som fattas med stöd av detta kapitel ska utgå från barns bästa (FB 6:2). 

Därför börjar konstruktionen av föräldraskap i konstruktionen av barns bästa. Barns bästa är 

inget statiskt begrepp utan utgår från presumtioner om vad som är bäst för barnet utifrån ett 

antaget barnperspektiv (Schiratzki, 2005). Det innebär att det som framkommer om barns 

bästa i de texter vi läst är just konstruktioner. Dessa konstruktioner framstår dock som 

objektiva genom att de presenteras utifrån "experters" uttalanden och genom forskning 

(Schiratzki, 2005).  

Det är en klar bild som framkommer om barns bästa i vårt material, baserat på barns behov av 

två biologiska föräldrar av olika kön. Homosexuella som inte kan uppfylla dessa krav måste 

kompensera, bland annat genom att barnet bör få kännedom om sitt biologiska ursprung och 

ha förebilder av olika kön. Att föräldrarna ska ha två olika kön, eller att homosexuella ska 

kompensera för det andra könet, har sin bas i att barn ska utveckla en tydlig (heterosexuell) 

könsidentitet (Edenheim, 2005). Detta visar även på utredningens rädsla för att fler barn ska 

bli homosexuella, eller utveckla en icke-heteronormativ könsidentitet. 

I proposition 2001/02:123 uttrycker regeringen en norm om att föräldrar som adopterar bör 

vara mogna och ansvarskännande och att förhållandet bör vara seriöst och stabilt. Eftersom 

bara makar och registrerade partners får adoptera gemensamt kopplas kriterier som mogna 

och ansvarskännande samman med giftermål. Giftermålet blir på så vis även det en del av 

normen för föräldraskap i konstruktionen av föräldraskap utifrån adopterade barns bästa. 
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5.4.2. Hur konstrueras homosexuellt föräldraskap i relation till heterosexuellt föräldraskap 

i rättsligt material?  

Vi instämmer i Mathiesens (2005) syn att det pågår en växelverkan mellan rätten och 

samhället. Detta synliggörs genom att remissinstanser eller homosexuella själva har påverkat 

rätten på olika sätt. Homosexuella har, innan lagändringen, bildat familjer och skaffat barn 

oavsett om de har haft möjlighet att adoptera eller inte (Singer, 2000). Dessutom har lesbiska 

haft möjlighet till assisterad befruktning utomlands eller privat och då kringgått de lagar som 

tidigare fanns i Sverige. En undersökning av samhällets attityder har haft betydelse för 

beslutet att homosexuella ska få prövas som adoptivföräldrar/få rätt till assisterad befruktning 

(SOU 2001:10). Kommittén i SOU 2001:10 redovisar att ”samhället” är relativt öppet mot 

homosexuella familjebildningar, dock mer öppna till samkönade kvinnliga relationer än 

samkönade manliga. Att rätten i detta sammanhang har tagit hänsyn till samhällsattityder kan 

tolkas sammankopplat med det faktum att endast lesbiska tillåts rätt till assisterad befruktning, 

samtidigt som surrogatmödraskap knappast nämns. Edenheim (2005) skriver att manliga 

homosexuella har varit mest framträdande i de statliga offentliga handlingar som hon läst och 

att lesbiska uteslutits. Detta är tvärtemot våra resultat där assisterad befruktning främst har 

handlat om att lesbiska kvinnor.  

Att ge homosexuella möjligheter till rättsligt föräldraskap innebär att lagstiftaren anser att 

samhället bör vara öppet för dessa familjebildningar. Det är dock endast de homosexuella 

relationer som liknar den heterosexuella normen som ges samma lagstadgade värde 

(Edenheim, 2005).  Detta kan alltså ses som ett sätt av rätten att påverka samhället, genom att 

införa en lagändring (Mathiesen, 2005).  Vi tolkar det som att assisterad befruktning har 

tillåtits för att samhället ska ha möjlighet att garantera att barnets rätt till vetskap om sitt 

ursprung, vilket inte kan garanteras om lesbiska får assisterad befruktning i ett annat land. Det 

kan även visa på att lesbiska relationer som ser ut på samma sätt som heterosexuella kan få 

samma värde (Edenheim, 2005). Det innebär att lesbiska måste leva upp till heteronormen för 

att få tillgång till assisterad befruktning.  

Mathiesen (2005) tar upp frågan om formell likhet verkligen innebär reell likhet eller om 

lagar skyler över en faktisk olikhet. Något som pekar på det senare är faktumet att 

homosexuella par inte tillåts adoptera från andra länder även om adoption är tillåtet i Sverige. 

På detta sätt får lagstiftningen inga faktiska följder. Regeringen skriver i proposition 

2001/02:123 att de vill ändra attityder till homosexuella i andra länder men inte hur detta 
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arbete ska gå tillväga. Att lesbiska kvinnor ges möjlighet till assisterad befruktning ger ett 

sken av formell och reell likhet. Det existerar dock en rättslig olikhet, bland annat när det 

gäller assisterad befruktning utomlands och privat.   

Homosexuella föräldrar framställs i relation till den norm vi presenterat. Detta visar sig i att 

kommittén och lagstiftande politiker använder ord som lika väl, skillnader, kompensera, 

belastning med homosexuellt föräldraskap, att särskild hänsyn bör tas, annorlunda, speciell, 

risk med en förälder. Normen skrivs endast ibland ut som heterosexuellt föräldraskap. När det 

inte skrivs ut är det underförstått att homosexuellt föräldraskap sätts i relation till något annat 

föräldraskap. Zetterqvist Nelson (2007) skriver att heterosexualitet och föräldraskap 

förutsätter varandra, medan homosexualitet och föräldraskap är varandras motsatser. Det 

innebär att kommittén och regeringen inte behöver skriva ut att föräldraskapet är 

heterosexuellt, det är underförstått.  

Normen är som vi visat ovan ett heterosexuellt, tvåsamt biologiskt föräldraskap. 

Homosexuella föräldrar måste kompensera för att de inte uppfyller dessa krav. De måste även 

tas särskild hänsyn för att det inte ska bli en belastning för barnen. Detta trots att kommittén 

kommer till resultatet att homosexuella föräldrar är lika bra som heterosexuella föräldrar. 

Tvåsamhet och biologi/ursprung är de faktorer som föräldrabalken utgår ifrån, värden som är 

förknippade med heterosexuellt föräldraskap.  

För att placera de resultat vi kommit till i den sociala praktiken relaterar vi dem till våra 

teorier. Vi menar i likhet med socialkonstruktivismen att begreppet förälder både produceras 

och reproduceras i materialet. Det skapas en norm som framstår som naturlig genom att den 

inte ens behöver uttalas för att förstås (Fahlgren, 1999). Heterosexualitet är i vårt material 

denna norm. Poststrukturalismen fokuserar på hur kategorier som avvikare konstrueras genom 

uteslutning och motsatser (Rosenberg, 2002). Det kan innebära homosexuellt föräldraskap 

definieras utifrån vad heterosexuellt föräldraskap inte antas vara. Rättskällorna har utgått ifrån 

orden likhet och skillnad, vilket innebär att det faktiskt förutsätts vara en skillnad mot en tänkt 

norm. Edenheim (2005) kommer till samma resultat och skriver att homosexuella endast 

beskrivs i form av negationer, i det avseende de avviker från normen negativt.  

De rättskällor vi har undersökt är ett typexempel på institutioner som vidmakthåller 

heterosexualitet som naturlig och allomfattande (Rosenberg, 2002). Detta visar vi genom 

heteronormativitetens två principer: assimilering och uteslutning. 
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Med assimilering menas att avvikarna anpassas till normen (Rosenberg, 2002). I SOU 

2001:10 konstateras att homosexuellt föräldraskap kan anpassas till normen, förutsatt att de 

homosexuella kompenserar för sina brister. Utredningen undersöker om barn till 

homosexuella i högre grad får en annorlunda könsutveckling. Eftersom dessa barn uppfyller 

en ”förväntad” utveckling så ansluter de till normen och utifrån barnens utveckling kan 

föräldrarna assimileras. Denna utveckling för barn står i relation till heterosexuellas barn. Det 

är den heterosexuella definitionen av relation och föräldraskap som utgör måttstocken för 

homosexuella och det är bara homosexuella relationer som når denna måttstock som ges 

samma värde rent lagmässigt (Edenheim, 2005). 

För att assimileras krävs att de avvikande införlivas i det normativa föräldraskapet. Det 

normativa föräldraskapet bygger enligt vårt resultat på tvåsamhet, biologi och olika kön. 

Genom att det endast är registrerade partners eller gifta som får adoptera och endast sambos 

eller registrerade partners som tillåts få möjlighet till assisterad befruktning tvingas 

homosexuella som vill ha barn in i en tvåsamhet. Homosexuella som vill bli rättsliga föräldrar 

måste alltså assimilera sig till normen genom att vara gift eller sambo. Att äktenskap eller 

registrerat partnersskap är en del av den normativa föräldradiskursen blir tydligt vid assisterad 

befruktning för lesbiska utomlands eller privat. I dessa fall måste paret ingå 

äktenskap/partnerskap för att få båda bli rättsliga föräldrar. Detta krav ställs inte på 

heterosexuella par. En tolkning kan vara att homosexuellas giftermål är en ”särskilda hänsyn” 

som bör tas eller den kompensation som bör göras för att barnet inte har tillgång till två olika 

kön.  

I fråga om biologi kan homosexuella assimileras genom att barnet har rätt att få vetskap om 

donatorns identitet, förutsatt att inseminationen har skett på ett allmänt sjukhus i Sverige. 

Även här ställs särskilda krav på homosexuella eftersom heterosexuella inte har samma krav 

på att uppvisa biologisk fader. Antaganden att barns bästa är att få vetskap om den biologiska 

fadern gäller i detta fall endast det homosexuella föräldraskapet. I fråga om heterosexuellt 

föräldraskap prioriteras det sociala före det biologiska föräldraskapet (prop. 2001/01:123).  

Även på detta plan måste homosexuella kompensera för att de omfattas av normen. 

Homosexuella föräldrar kan inte själva uppfylla kravet på att föräldrarna ska bestå av olika 

kön, eftersom ett barn maximalt kan ha två rättsliga föräldrar i Sverige.  På detta sätt utesluts 

flera familjebildningar exempelvis då två homosexuella män och två homosexuella kvinnor 

tillsammans skaffar barn. De biologiska föräldrarna blir i dessa fall rättsliga föräldrar och 
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barnet får alltså föräldrar av olika kön. Dock har medföräldrarna inte några rättigheter eller 

skyldigheter gentemot barnet. Detta innebär att dessa familjer måste anpassa sig till den tänkta 

tvåsamhetsnormen, samtidigt som två av de sociala föräldrarna utesluts. Homosexuella 

föräldrar ska enligt propositionen kompensera avsaknandet av ett kön med att tillgodose 

barnets behov av "goda förebilder" av olika kön.  

Genom att visa på hur homosexuella assimileras blir det tydligt att homosexuella kommer in i 

bilden när föräldraskapet redan är utformat (Rosenberg, 2002). På detta sätt måste 

homosexuella föräldrar anpassa sig till normen utifrån de spelregler som finns, bland annat 

genom att kompensera brister i relation till normen.  De som omfattas av normen, exempelvis 

heterosexuella par som får assisterad befruktning, kan avvika från den "biologiska 

ursprungsnormen", genom att barnet kommit till med hjälp av en utomstående ägg- eller 

spermiedonator. Men de som ska assimileras till normen måste kompensera för det som 

saknas (Rosenberg, 2002), exempelvis genom att erbjuda "goda förebilder" av det andra 

könet. Det visar på att normen fortfarande är heterosexuell och att homosexuella fortfarande 

inte helt når upp till normen. När de gör det ändras normen. På detta sätt är homosexuella 

fortfarande queera. 

Den andra bärande logiken för heteronormativiteten innebär uteslutning baserat på en 

uppdelning i ett vi och ett dem (Rosenberg 2002). Vi visade ovan att även om homosexuellt 

föräldraskap assimileras så beskrivs homosexuellt och heterosexuellt föräldraskap som två 

skilda saker. Detta är ett uppdelande i ett vi och dem. I uteslutning innefattas även att det inte 

tas någon hänsyn till de likheter och skillnader som finns inom gruppen (Rosenberg, 2002). 

Att homosexuella föräldrar måste uppfylla normen ”bättre” än heterosexuella kan visa på att 

homosexuella stereotypiseras. Uttalanden som att homosexuella måste vara positiva till det 

andra könet kan även vara ett tecken på detta. Det bygger på ett antagande att homosexuella 

inte tycker om det andra könet.  

Genom att ge fördelar till en del av gruppen homosexuella, kan regeringen i detta fall, dölja 

de homosexuella som utesluts ur föräldranormen. Förutom det faktum att internationella 

adoptioner inte beviljas till homosexuella par i praktiken, är assisterad befruktning genom 

surrogatmödraskap i Sverige förbjudet, vilket påverkar homosexuella mäns möjlighet till 

rättsligt föräldraskap. Även det faktum att det maximalt får finnas två rättsliga föräldrar 

innebär att föräldrar i fyrklöverfamiljer utesluts.  
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Något annat som framkommer i vår analys är att homosexuellt föräldraskap framställs som ett 

hot och att homosexuella därmed bör uteslutas. Förutom att homosexualiteten anses skada 

barnets psykiska hälsa, finns det också exempel på att lesbiska par vid privata inseminationer 

inte medverkar till att faderskapets fastställs. Denna invändning används endast i 

beskrivningen av lesbiska par och inte heterosexuella, fastän det bör vara lika aktuellt i dessa 

fall. Ett annat exempel är argumentet att lesbiska kvinnor inte ska få tillgång till assisterad 

befruktning på bekostnad av heterosexuella par. Det uttalandet vilar enligt oss på 

föreställningen att heterosexuella har mer rätt till barn än homosexuella. Avvikarna får bara 

inkluderas på om det inte påverkar normen. 

Avvikaren blir delaktig genom att tvingas anta en identitet hon inte har och genom att göra det 

gång på gång blir hon påmind om sin identitet (Rosenberg, 2002). Homosexuella föräldrar 

måste hela tiden anpassa sig till normen men blir ändå ständigt påminda om att de inte är 

normen utan jämförs med den.  

6. Diskussion  

Vi har i vår examensuppsats haft ambitionen att belysa normativt föräldraskap utifrån 

rättskällor som berör homosexuellt föräldraskap. Detta ämne anser vi är ytterst relevant för 

den del av det sociala arbetet som berör barn och familjer, exempelvis inom familjerätt eller 

barn och ungdomsenheten inom socialtjänsten.  

Något vi själva har arbetat med under hela utbildningen är att ifrågasätta våra egna 

antaganden och de normer vi som socialarbetare antas arbeta efter. Vi anser att det är ytterst 

viktigt i arbetet som myndighetsutövare och behandlare att kunna ifrågasätta våra egna och 

andras bedömningar och arbetsmetoder. Detta för att undvika att hamna i situationer där vi 

handlar utifrån våra antagna föreställningar om en viss grupp, istället för att bemöta varje 

individ utan att stämpla på förhand.  

De rättkällor vi har analyserat tror vi kan vara ett av flera uttryck för hur barn-

föräldradiskursen ser ut i det sociala arbetet, baserat på förarbeten till Föräldrabalken. Vi har 

visat att det finns en biologistisk syn på föräldraskapet, baserat på föreställningen att de 

biologiska föräldrarna kan uppfylla föräldrafunktionerna just för att de är biologiska föräldrar. 

Utifrån Unicefs förtydligande ges dock flera innebörder av begreppet förälder. Enligt Unicef 

kan förälder inte bara innebära en genetisk förälder eller kvinnan som föder barnet utan också 
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de som vårdar barnet under dess första tid (Unicef, 2008). Denna definition är dock inget som 

återspeglas i den svenska lagstiftningen. 

Homosexuella föräldrar har för att kunna få legitimitet och en rättslig status tvingats bevisa att 

de är lika bra föräldrar utifrån förförståelsen att de inte är det. Vi har också visat att det ställs 

extra stora krav på homosexuella föräldrar för att få rättsligt föräldraskap samt att de i vissa 

fall inte omfattas av detta. Detta anser vi ger uttryck för en uttalad heterosexism, vilket 

innebär att det finns en motvilja mot homosexuella, speciellt om dessa inte anpassar sig efter 

normen.  

Vi har i rättskällorna kunnat skönja en skepsis mot föräldrar som på olika sätt avviker från 

normen. Denna avvikelse tror vi går att generalisera på avvikande föräldrar i stort, exempelvis 

ensamstående, föräldrar som inte "passar in" på de två kön som rättskällorna utgår ifrån, eller 

föräldrar som lever polygamt. Vi har dessutom kunnat skönja en föreställning att barn 

behöver skyddas mot allt som är "annorlunda", bland annat genom påståenden som att barn 

mår bäst av att växa upp i "vanliga" familjer. Som framtida socialarbetare vill vi arbeta för att 

bredda normen, inte inskränka densamma. Att arbeta för att barn ska få det så normalt som 

möjligt och på olika sätt assimilera "avvikarna" anser vi är en felaktig riktning. Vi tror inte att 

det möjligt eller förenligt med barns bästa att skydda dem från samhället och de olika slags 

människor som lever i detta. Föräldrarna anser vi tillsammans med andra viktiga vuxna bör 

kunna vara en förebild i att bemöta alla människor lika, arbeta med de fördomar som finns 

och inte särbehandla utifrån lösryckta antaganden om skillnader.  

Vår utgångspunkt med kritisk diskursanalys var att beskriva hur språket konstruerar 

verkligheten. Genom att på olika sätt beskriva "homosexuella" som "olika" skapas också en 

skillnad baserad på sexualitet. Denna skillnad är enligt vår tolkning konstruerad bland annat 

för att kunna identifiera och fastställa en norm, men belyser inte det spektrum av olika sätt att 

forma familjer oavsett sexualitet.  

Vi har med kritisk diskursanalys försökt att synliggöra dels outtalade antaganden, dels 

ojämlikheter i maktordningen. Vi har ansett det verkningsfullt att för att inte få en alltför bred 

analys utgå från våra frågeställningar och hitta teman som kan besvara dem. Vi menar dock 

att det finns en risk med att denna typ av forskning, dels bekräftar förutfattade meningar, dels 

bidrar till synen på homosexuella föräldrar som avvikande och som offer för en diskurs som 

de faktiskt själva kan påverka. Ett av de tydligaste resultaten är att homosexuella måste 
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kompensera för vad de inte är, det vill säga heterosexuella biologiska föräldrar. Homosexuella 

kan därför inte bli föräldrar, de är homosexuella föräldrar.  

För framtida forskning anser vi att det kan vara intressant att undersöka hur socialarbetare 

som arbetar med myndighetsutövning hanterar dessa normer kring föräldraskap i sitt arbete. 

Vi tycker också att socialarbetares bemötande av individer som bryter mot heteronormer är en 

viktig forskningsfråga.  
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