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Abstract 
 

The importance of family is widespread, both in society in general and within social work 

specifically. This essay focuses on the construction of family in the guidelines concerning 

adoption that the Board of health and welfare issue. The aim of this study is to identify and 

uncover dominant discourses concerning family in the guidelines. To do this we have used a 

form of Critical Discourse Analysis, influenced by Norman Faircloughs three-dimensional 

analytical model. Our major findings were, among others, that different kinds of family 

practices are excluded from the idea of what a family is. This process of exclusion is done 

through two different sets of discourses; discourses of sameness and discourses of difference. 

Discourses of sameness is concerned with including the adoptive family in the norm of the 

“ideal” family, but without really changing the idea of what a family can be. This leaves the 

traditional idea of family to remain unchallenged in the guidelines. Discourses of differences is 

concerned with the construction of the adoptive family as different than the idea of the “ideal” 

family. The consequences of this is that the construction of the “good” family excludes family 

practises that defy the traditional “ideal” family.    
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1. Inledning och problemformulering 
 

Historiskt sett har “familjen” lyfts fram som den främsta formen att organisera privatlivet 

kring. Trots att familjepraktikernas utformning har förändrats över tid och i förhållande till sin 

kontext så ses de fortfarande traditionellt sett som en bas för samhället. Då familjen har en så 

grundläggande roll för samhällets funktion blir diskursiva konstruktioner kring vad en familj 

är eller kan vara viktiga att undersöka. (Johansson, 2009, s. 7ff) I huvudsak har 

familjeforskningen haft sin utgångspunkt i en familjemodell baserad på vithet, medelklass, 

heterosexualitet samt två föräldrar som är gifta och har barn – en representation av 

kärnfamiljsidealet. Den traditionella kärnfamiljen var under en historisk period den vanligaste 

familjepraktiken såväl som en mytisk kulturell norm och ett ideal. (Peterson, 2013)  

 

Utifrån ett intresse för vilka familjepraktiker som diskursivt konstrueras som legitima eller 

inte har vi valt att använda Socialstyrelsens handbok för socialtjänstens handläggning av 

internationella och nationella adoptioner (2014) för att undersöka detta. Vi har valt att göra en 

kritisk diskursanalytisk läsning av handboken för att kunna synliggöra uttalade eller outtalade 

normer kring familj. Vi anser att adoptionsprocessen lämpar sig väl som en arena där 

konstruktioner av familjen formuleras och förhandlas diskursivt. Vi har ställt oss frågor så 

som; vem eller vilka får räknas som familj, vad är egentligen en ”lämplig” förälder och utifrån 

vilka premisser tillåts vissa bilda familj?  

 

Socialstyrelsen är också en av de diskursproducenter som vi som blivande socionomer 

kommer att förhålla oss till. Handboken kan ses som adoptionsverksamhetens styrdokument 

(Lindgren, 2011, s. 31). Vi använder oss därför av den för att bryta ner och titta på de 

konstruktioner kring familj som uppbär legitimitet eller inte samt vilka familjepraktiker som 

helt utelämnas. I en artikel från Expressens sportsidor ser vi ett tydligt exempel på vilka 

konsekvenser diskursiva konstruktioner av olika familjepraktiker kan få. I artikeln intervjuas 

Maria och Cecilia Rooth, som har två barn tillsammans, om sina erfarenheter av 

adoptionsprocessen:  

 

– Det var väldigt jobbigt förra gången. Det var faktiskt helt galet. Först skulle jag skriva 

ett brev om vad jag kände för Lowa (dottern) men då tyckte tingsrätten att jag inte 

uttryckte mig tillräckligt bra, säger Maria. Cecilia fyller i: Och när vi fick hembesök var 

frågorna helt absurda. När ett heterosexuellt par åker utomlands för en insemination blir 

mannen automatiskt pappa till barnet. Så fungerar det inte för oss. Vi måste göra en 

närståendeadoption och jag tycker att det är ett tydligt fall av diskriminering. 

(Expressen, 23/9-15) 

 

Med grund i ovan givna citat uppfattar vi att en problematik uppstår både på individuell och 

samhällelig nivå då olika familjepraktiker hanteras olika i socialtjänstens utredningsprocess. 

Maria och Cecilia Rooth beskriver hur deras familjepraktik görs till annorlunda och 

svårbegriplig i kontakten med adoptionsverksamheten. Att göra en kritisk läsning av det 

dokument som socialtjänsten använder för att handlägga och bedöma vilka familjepraktiker 
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som tillåts vara familjer blir därför intressant. Vi som blivande socionomer – som kommer att 

jobba utifrån Socialstyrelsens handböcker – blev därför intresserade av att undersöka hur 

Socialstyrelsen uttrycker sig kring vad en familj är eller bör vara.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Undersökningen syftar till att studera hur diskursiva föreställningar om familj och 

föräldraskap uttrycks i Socialstyrelsens handbok kring adoption. 

 

 Vilka diskurser om familj finns i Socialstyrelsens handbok kring adoption?  

 Vad framställs som normalt respektive onormalt i Socialstyrelsens handbok kring 

adoption? 

 Finns exempel på motstridiga diskurser i dokumentet?  

 

1.2 Begreppsförklaringar  
 

1.2.1 Diskurs 

 

Fairclough menar att diskursbegreppet innebär “språkbruk såsom social praktik” och “ett sätt 

att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv” (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 72). På så sätt ska en diskurs kunna vara avgränsningsbar gentemot andra 

diskurser så som exempelvis en kapitalistisk, marxistisk eller konsumtionsdiskurs. Diskursen 

både konstituerar och konstitueras av det dialektiska förhållandet mellan skapandet och 

tolkandet av diskursen. (Fairclough, 1992, s. 3) Denna diskursdefinition öppnar upp för social 

förändring till skillnad från en mer deterministisk syn på diskurs.  

 

1.2.2 Diskursiv praktik 

 

Fairclough menar att den diskursiva praktiken utgörs av en texts produktions- och 

konsumtionsförhållanden. Ibland blir det möjligt att i texten fånga upp intertextuella kedjor 

där liknande sätt att uttrycka sig återkommer i texten. Som om “samma” text skrivs flera 

gånger vid olika tillfällen. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 85f) 

 

1.3 Avgränsningar  
 

Adoptionsområdet är ett väldigt omfattande fält; både praktiskt, juridiskt och 

forskningsmässigt. Detta tvingar oss att göra en del avgränsningar dels när det kommer till 

vårt problemområde och vårt forskningsfokus och dels när det kommer till vårt material.  

 

Vårt fokus ligger på konstruktioner kring familjen, vem eller vilka som beskrivs som lämpliga 

föräldrar och vad som kan anses utgöra en begriplig familj. Adoptionen blir för oss en arena 
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där förhandlingar och diskussioner kring familj och föräldraskap sker. Utifrån detta intresserar 

vi oss mer för den strukturella sidan av adoption och inte den individuella eller psykologiska 

delen av processen. Utifrån den strukturella nivån samt det sociala arbetets fält har vi valt att 

analysera Socialstyrelsens handbok kring adoption. Vi ser Socialstyrelsen som en viktig 

diskursproducent dels inom socialt arbete och dels inom adoptionsområdet, och handboken 

blir då en intressant text att analysera. Vi diskuterar vårt material och de urval vi gjort mer 

ingående i metodkapitlet.   

 

Idéer kring barnets bästa används kontinuerligt i materialet för att argumentera kring 

föräldrars lämplighet. Barnets bästa kan sägas vara nära förknippat med konstruktionen av 

familjen i vårt material. Vilket också framgår av den tidigare forskning som vi lyfter fram. 

Dock kommer vi, i denna uppsats, inte uppehålla oss vid begreppet “barnets bästa”, eller dess 

konsekvenser för vad som anses vara en god och lämplig familj. Detta framförallt på grund av 

begränsningar i uppsatsens omfattning och då “barnets bästa” är ett komplext begrepp som i 

sig skulle kräva en utförlig diskussion. Vi anser också att stor del av den forskning som finns 

på området fokuserar på, och diskuterar, innebörden i begreppet i relation till 

adoptionsprocessen.  

 

Socialstyrelsens handbok (2014) behandlar både hur utredningar kring nationella och 

internationella adoptioner ska göras. Vi har dock valt att inte särskilja mellan dessa olika 

utredningar i vår närläsning av materialet. Detta då Socialstyrelsen i avsnittet “Adoption av ett 

barn som sökanden har en relation till” skriver följande: 

 

Vid ansökan om adoption begär tingsrätten ett yttrande från socialtjänsten (4 kap. 10§ 

FB). Det saknas som tidigare nämnts särskild reglering om vad ett sådant yttrande ska 

innehålla. [...] Viss vägledning för utredning och utredningsplan finns i beskrivningen 

av en utredning efter ansökan om medgivande enligt 6 kap. 12§ SoL.  (Socialstyrelsen, 

2014, s. 186f, våra kursiveringar)  

 

Socialstyrelsen likställer därmed vad som bör finnas med i ett yttrande till tingsrätten vid 

nationella adoptioner och vad som bör finnas med i en medgivandeutredning vid 

internationella adoptioner. Därför har vi valt att behandla materialet rörande 

medgivandeutredningar som om det rörde adoptioner generellt och inte enbart internationella 

adoptioner.  

 

Vi går därför heller inte närmare in på MIA (Myndigheten för internationella adoptionsfrågor) 

som myndighet då vi inte särskiljer de olika adoptionsformerna utan enbart använder 

adoptionen som en arena för att titta på och synliggöra normer kring familj. Av samma 

anledning kommer heller inte de olika adoptionsorganisationerna – som genomför 

internationella adoptioner när socialnämnden givit sitt medgivande – i någon större 

utsträckning att här presenteras. (Sverne Arvill & Svensson, 2008, s. 59ff; MIA, 2015) 

 



8 

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Adoptionsprocessen och dess aktörer 

Nedan kommer vi att i stora drag presentera adoptionsprocessen och de aktörer som ingår i 

denna. 

 

2.1.1 Nationell adoption 

 

Nationell adoption innebär att ett barn adopteras inom Sverige. Det finns olika anledningar till 

nationella adoptioner. Den vanligaste formen är närståendeadoptioner där barnet som ska 

adopteras redan har en relation till den sökande. Det kan vara ett barn som den sökande är 

släkt med, ett barn som man är familjehem åt eller en partners barn. Närståendeadoptioner 

genomförs för att den sökande ska kunna bli juridisk förälder (förmyndare och 

vårdnadshavare) åt barnet. För att genomföra en närståendeadoption krävs att en ansökan 

lämnas till tingsrätten. Domstolen begär då in ett yttrande från socialtjänsten vars uppgift är 

att utreda adoptionen utifrån barnets bästa. Adoption av spädbarn och nyfödda inom Sverige 

är ovanligt. Men då det förekommer är det vanligt att socialtjänsten väljer ut adoptanter som 

redan har genomgått en utredning och fått ett medgivande för adoption från socialnämnden. 

Om de biologiska föräldrarna själva har förslag på vem eller vilka de vill ska adoptera barnet 

måste de tilltänkta adoptanterna ansöka om att få adoptera hos tingsrätten. Därefter genomför 

socialtjänsten en utredning och ett yttrande lämnas därefter till tingsrätten. (Sverne Arvill & 

Svensson, 2008, s. 28ff, 103f) 

 

2.1.2 Internationell adoption 

 

Vid internationella adoptioner måste den sökande ta kontakt med en adoptionsorganisation 

som sköter kontakten med det land varifrån barnet ska adopteras. Adoptionsorganisationen 

måste vara godkänd av MIA (Myndigheten för internationella adoptionsfrågor). Det går bra 

att vara medlem i flera adoptionsorganisationer men det går enbart att skicka en ansökan om 

adoption. I Sverige finns fem godkända adoptionsorganisationer nämligen Adoptionscentrum, 

Adoptionsföreningen La Casa, Barnen Framför Allt, Barnens Vänner - internationell 

adoptionsförening samt Familjeföreningen för internationell adoption. (Sverne Arvill & 

Svensson, 2008, s. 59ff; MIA, 2015) 

 

Inledningsvis ansöker den som vill adoptera ett barn om medgivande från socialtjänsten. Då 

ska socialtjänsten inleda en medgivandeutredning och hänvisa den sökande till aktuell 

föräldrautbildning. När den sökande givits medgivande till adoption av socialnämnden kan 

den sökande skicka sin ansökan om adoption via sin adoptionsorganisation. Myndigheterna i 

det land där barnet finns väljer bland de ansökningar som kommit in och utreder om 
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adoptionen skulle vara till barnets bästa. Om man blir godkänd som adoptant ges information 

om det barn som man valts som förälder till. Då den sökande godkänt barnet och önskar bli 

förälder till det ska denne lämna information om barnet till socialnämnden. Nämnden tar 

sedan ett beslut – efter max två veckor – om de samtycker till att adoptionen genomförs. När 

samtycke givits inväntar man ett resebesked från adoptionsorganisationen som bestämmer när 

man får resa. (Sverne Arvill & Svensson, 2008, s. 59ff; MIA, 2015) 

 

Själva adoptionsbeslutet fattas antigen i Sverige i tingsrätten eller i det land som barnet 

kommer från beroende på vilket land det är och vilka regler som gäller där. Om barnet inte 

redan adopterats enligt de regler som gäller i barnets hemland så ska det göras en ansökan om 

adoption snarast möjligt när barnet är i Sverige. Och då ska socialnämnden – likt vid 

nationella adoptioner – enligt 4 kap. 10 § FB skriva ett yttrande gällande adoptionen till 

tingsrätten. (Sverne Arvill & Svensson, 2008, s. 103) 

 

3. Forskningsöversikt 
 

I följande kapitel kommer vi att  presentera en forskningsöversikt för att ge en inblick i vilka 

frågor som den moderna adoptionsforskningen och familjeforskningen uppehåller sig vid. Vi 

gör inga anspråk på att lyckas täcka in hela detta fält i denna presentation. Vi har fokuserat på 

forskning som anknyter till vår studies övergripande syfte och har i och med det valt bort att 

lyfta fram forskning som till exempel fokuserar på empiriska berättelser kring olika 

erfarenheter av adoptionsprocessen. Vi kommer även i korthet att presentera hur vi gått 

tillväga för att hitta den forskning som nedan presenteras.  
 

3.1 Sökvägar 
 

De databaser vi har sökt i är ProQuest, Libris, SwePub, EBSCO Discovery Service (EDS), 

Google Scholar, DiVA samt ERIC. Sökord som använts är family norms, adoption*, normer, 

kritisk adoptionsforskning, family, norms, family research, family studies, 

familjeforskning.  Därefter har vi utifrån nyckelord och referenslistor sökt vidare. Via 

mailkontakt med Cecilia Lindgren, forskare vid Linköpings universitet, har vi fått några tips 

på litteratur i ämnet.  

 

Vi sökte – i de ovan nämnda databaserna – efter kollegialt granskat (peer reviewed) material 

för att garantera en hög vetenskaplig tillförlitlighet och kvalitet. De antologier vi valt att 

använda oss av är inte kollegialt granskade. Författarna vi refererar till är dock erkända inom 

sina respektive fält vilket garanterar en hög kvalitet. 

 

3.2 Familjeforskning 

 

Enligt familjeforskaren och sociologen Thomas Johansson – verksam vid Göteborgs 

universitet – är det framförallt två böcker som har haft stort inflytande över den samtida 
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familjeforskningen; Intimitetens omvandling skriven av Anthony Giddens och The normal 

chaos of love av Elisabeth Beck-Gernsheim och Ulrich Beck (Johansson, 2009, s. 12). 

Anthony Giddens (1995) undersöker de stora förändringar som skett inom intimiteten och 

familjelivet de senaste decennierna och ifrågasätter hur sexualitetens roll i vår moderna kultur 

har tolkats. Giddens beskriver hur illusionen kring det romantiska förhållandet som den 

”riktiga” eller ”goda” relationen framförallt bygger på ojämlika maktförhållanden mellan 

förhållandets olika parter. När människor genomskådar dessa illusioner och då intima 

relationer inte längre har sin grund i romantiska idéer finns det möjlighet för människor att ha 

rena relationer (pure relations) som bygger på ömsesidiga behov och begär och på jämlikhet 

(1995). Dessa rena relationer bygger på ständiga förhandlingar och på en jämn maktbalans, 

vilket också gör dem till sköra konstruktioner. Giddens menar att detta rör sig om en 

förvandling av hela privatlivet; och därmed även familjelivet och släktskapet. Där släktskapet 

förr var en självklarhet, och en självklar källa till tillit, är detta mer förhandlingsbart idag och 

ger upphov till nya och mer komplexa konstellationer av familjer och släktband (1995, s. 90). 

I boken The normal chaos of love (1995) beskriver Ulrich Beck och Elisabeth Beck-

Gernsheim hur kärlek, men också familj, föräldraskap och sexualitet, genomgår en 

individualiseringsprocess i vårt moderna samhälle. Istället för att familjen är en stark 

sammanhållande enhet blir familjen genom individualiseringsprocessen snarare en arena eller 

mötesplats för enskilda individer. Detta innebär bland annat att det inte längre är möjligt att 

säga vad kärlek, eller familj, är eller betyder, utan detta måste förhandlas och formuleras av 

de enskilda individerna och förändras således från relation till relation (Beck & Beck-

Gernsheim, 1995, s. 5). Familjen utgör alltså inte längre en självklarhet utan familjeliv och 

föräldraskap kommer att handla om att skapa traditioner, riktlinjer och värden. 

Ingrid Höjer (2001, s. 38) beskriver hur en individualiseringprocess av familjemedlemmarna i 

den postmoderna familjen skett. Individualiseringsprocessen består i att både aktiviteter och 

omsorg förlagts utanför familjen. Den har även inneburit “en intimisering av familjen”. 

Familjens huvudsakliga uppgift har istället blivit att tillfredsställa medlemmarnas respektive 

känslomässiga behov. Höjer (2001, s. 38) menar dock att det finns en tydlig paradox gällande 

vad den postmoderna familjen sägs göra och det omsorgsarbete som faktiskt utförs även inom 

den postmoderna familjen. 

På liknande sätt formulerar Margareta Bäck-Wiklund och Birgitta Bergsten (1997) i boken 

Det moderna föräldraskapet: en studie av familj och kön i förändring hur den moderna 

föräldern - intvingad i en slags ständig reflektion kring sig själv - stöter på motstridiga 

värderingar och krav mellan hemmet och arbetsplatsen. Även kravet på att leva jämlikt 

utmanar. De traditionella bilderna av faderskap och moderskap utmanas av alternativa 

livsstilar som förmedlas av media men, när det obetalda arbetet i hemmet ska fördelas visar 

det sig att de traditionella könsrollerna fortfarande är starka om än på nya villkor.  

 

Via Bäck-Wiklund och Bergstens (1997) forskning kan vi också rikta kritik mot 

individualiseringstesen som här representeras av Giddens och Beck och Beck-Gernsheim. 

Trots samhällets individualisering lever vi fortfarande i ett samhälle där maktrelationer och 

hierarkier baserade på bland annat kön, klass och etnicitet strukturerar och påverkar hur 
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familjer skapas och hur vardagsliv organiseras. Giddens analys av intimitetens förändring 

saknar på många sätt förklaringar av hur en individualiseringsprocess påverkar, och får olika 

konsekvenser, för olika människor utifrån sociala maktrelationer. 

Thomas Ziehe – professor i pedagogik vid universitetet i Hannover – beskriver en process av 

kulturell friställning (avtraditionalisering) som sätts igång efter andra världskriget. Denna 

process innebar att traditioner som gått i arv i flera generationer formuleras om eller upphör 

helt att existera. (Ziehe, 1993, 2003) Denna kulturella friställning innebär både en förlust av 

trygghet genom att samhällets förutsägbarhet försvinner samtidigt som processen också 

öppnade upp för nya levnadsmönster och normer. Att skapa sin identitet – för i huvudsak 

ungdomar – blir således ett projekt som alltmer friställs från tvingande kulturella normer. 

Varför var och en utifrån en mer subjektiv position kan producera sin egen identitet även om 

detta nu istället i större utsträckning sker i relation till samtidens medier. (Ziehe, 1993, 2003) 

Samtidigt som relationer under den här processen blir allt viktigare gör 

individualiseringsprocessen att individerna behöver reflektera mer och mer över sina egna val. 

Något som enligt Ziehe gör ungdomarnas självkänsla mer sårbar då de hela tiden måste ta 

ansvar för att forma sin identitet. Samtidigt som olika begränsningar – så som ekonomiska – 

finns för att kunna erhålla den önskade identiteten. Detta skapar en ångest på grund av de 

motsättningar som finns mellan behov och önskemål.  

 

Cassie Peterson – verksam vid Smith College School for Social Work, Northampton, 

Massachusetts – tittar i sin artikel “The Lies That Bind: Heteronormative 

Constructions of “Family” in Social Work Discourse” på hur heteronormen (re)produceras i 

forskning inom socialt arbete. För att göra detta använder Peterson (2013, s. 486) tolv studier 

inom socialt arbete som rör HBTQ-familjer. Peterson tittar på hur alternativa familjeformer 

konstrueras i texterna. Peterson applicerar i sin studie av en queerteoretisk diskursanalys för 

att queera socialt arbete. Peterson (2013, s. 504) menar att vi måste sluta reproducera 

heteronormativa praktiker och ifrågasätta det sociala arbetets förhållningssätt till familj, 

sexualitet, kön, liberalismens inklusionspolitik, statens hegemoniska makt och dess status 

quo. Först då kan vi överge det sociala arbetets förtryckande ideal kring “hälsa” och 

”normalitet” och istället öppna upp för andra typer av relationell organisering som rör sig 

utanför gränserna för den heteronormativa familjestrukturen.  

 

Peterson (2013, s. 495ff) finner flera diskurser som baseras på likhet eller olikhet. Diskurserna 

om likhet respektive olikhet bidrar tillsammans – inom ramen för socialt arbete – till 

konstruktionen av “familj” som ett antal heteronormativa praktiker. Detta sätt att konstruera 

“familjen” upprätthåller en hegemonisk heterosexualitet som ram för förståelsen och 

bedömningen av alla relationer. (Peterson, 2013, s. 503) Inkluderingen av HBTQ-familjer 

baseras på att homosexuella subjekt på ett villkorat sätt ska in i normen utan att de 

underliggande strukturerna verkligen utmanas och queeras. Varför det fortfarande är på 

“heterosexualitetens villkor” som denna inkludering ska ske. Beskrivningar av alternativa 

och/eller mer queera former av familjeorganisering och släktskap så som baserade på 

vänskap, icke-monogama/polyamorösa relationer och föräldraskap som baseras på mer än en 

eller två vuxna saknas helt i de tolv studierna. (Peterson, 2013, s. 504) Tystnaden och 
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avsaknaden av alternativa familjeformer gör att det sociala arbetet ytterligare bidrar till att 

legitimera den heteronormativa kärnfamiljen medan andra familjeformer görs obegripliga, 

avvikande och ställs därmed utanför statens beskydd.  

 

3.3 Adoption: ett sätt att studera familjen 
 

Tim O´Shaughnessy, forskare inom socialt arbete, menar i sin bok Adoption, social work and 

social theory (1994, s. 15ff) att adoption länge setts som ett avgränsat fenomen som studerats 

avskilt från dess historiska, kulturella och sociala kontext. O´Shaughnessy är kritisk till 

mycket av den adoptionsforskning som bedrivs idag och menar att förståelsen av adoption har 

fokuserats på ”the adoption triangle”; en modell där adoption beskrivs som en uppgörelse 

mellan adoptivföräldrarna, de biologiska föräldrarna och barnet (1994, s. 6, 26). Detta sätt att 

se på adoption utesluter andra viktiga aktörer, så som till exempel socialarbetaren. Det 

begränsar också synen på adoptionsprocessen till en privat uppgörelse och inte som en arena 

där både privata och offentliga intressen möts och konkurrerar (O´Shaughnessy, 1994, s. 

15ff). På ett liknande sätt vill historikern Cecilia Lindgren i sin avhandling visa att förståelsen 

av adoption kräver ett vidgat perspektiv (2006). Lindgren menar att adoption är en arena där 

privata och offentliga aktörer och intressen är delaktiga i förhandlingen kring betydelsen av 

familj, föräldraskap och ”barnets bästa”. Denna arena är även präglad av politiska, 

vetenskapliga och kulturella föreställningar om barn, familj och föräldraskap. (Lindgren, 

2006, 40f) Med detta sätt att se på, och teoretisera kring, adoption blir analyser av 

adoptionsprocessen ett sätt att synliggöra och ifrågasätta normer och samhälleliga idéer om 

den goda familjen och den lämpliga föräldern. Lindgren menar att centralt i värderingen av 

familjer som riktiga eller lämpliga finns begreppet ”barnets bästa”. ”Barnets bästa” är den 

norm mot vilken familjer och föräldrar bedöms och prövas (Lindgren, 2006, s. 42). Lindgren 

analyserar i sin avhandling hur begreppet ”barnets bästa” har förändrats över tid så som det 

har använts politiskt och praktiskt i adoptionsprocessen. Begreppet har under den period som 

Lindgren studerat (1920-1970) behållit sin hegemoniska position och inte bytts ut mot andra 

relevanta begrepp. Däremot har dess innebörd förändrats och omförhandlats. I 

adoptionsprocessen är det framförallt utredarna som har företräde på tolkningen och 

definitionen av ”barnets bästa”. Lindgren ser hur betydelser av ”barnets bästa” i utredningar 

kring adoption framförallt framkommer i beskrivningar av barnet och dess relationer till olika 

närstående. Under 1920-talet beskrevs barnet framförallt i relation till vuxnas agerande och 

barnets behov av deras vård och omsorg. Det som under 1920-talet framförallt gav 

adoptivfamiljen legitimitet var dess vilja och hängivenhet till att ta ansvar för barnet. Under 

1970-talet vidgar beskrivningarna barnets värld; förutom den omedelbara familjen blir även 

familjens nätverk och närstående viktiga för barnet. Under 1970-talet ska den riktiga familjen 

vara öppen och social. Lindgren konstaterar att utvecklingen av begreppet ”barnets bästa” har 

gått från att fokusera på hängivenhet från föräldrarnas sida till att betona betydelsen av en 

familj som uppvisar normalitet, för att nu i stället betona familjen som en viktig social enhet. 

(Lindgren, 2006, s. 208ff) Innebörden av ”barnets bästa” måste förstås i relation till vilka 

problem som den aktuella barnavårdspolitiken lyfte fram samt vilka vetenskapliga teorier som 

vunnit gehör under den historiskt specifika perioden.   
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I antologin Nätverksfamiljen (2012) skriver Judith Lind och Cecilia Lindgren, i ett kapitel om 

adoptivfamiljen, att det centrala i socialtjänstens utredning kring blivande adoptivföräldrar är 

att se till att det barn som adopteras får föräldrar som är lämpade att ta hand om dem på bästa 

sätt. Men idéer om vad barn behöver och vad som krävs av dem som ska tillgodose dessa 

behov är knutna till normer kring familj och föräldraskap som ständigt förändras. (Lind & 

Lindgren, 2012, s. 243f) Under första delen av 1900-talet var de flesta barn som adopterades i 

Sverige också födda i Sverige. Då var målet att hitta ”vanliga” föräldrar till ”vanliga” barn. 

Senare, när internationella adoptioner blev vanligare, blev det vanligare att prata om 

adoptivbarns särskilda situationer, erfarenheter och behov. Med detta förändras också bilden 

av den lämpliga föräldern till någon som klarar av att möta detta mer specifika behov hos 

barnet. (Lind & Lindgren, 2012, s. 244) 

 

Jonsson Malm (2011) tar - i sin avhandling Att plantera ett barn - upp olika konstruktioner av 

familjeidealet över tid och rum. Det som är genomgående är att barnets bästa sammanlänkas 

med en omhändertagande och en kärleksfull familj. Och likt Lindgren beskriver Johnsson 

Malm hur adoptivbarnet - i socialtjänstens utredningar - konstrueras som avvikande och 

därför kräver en speciellt lyhörd, moralisk och ansvarstagande familj. På så sätt blir den 

traditionella kärnfamiljen den norm som de icke-biologiska eller “onaturliga” 

familjepraktikerna ställs mot. (Lindgren, 2011, s. 31ff; Jonsson Malm, 2011, s. 299f) 

 

Jonsson Malm (2011, s. 299f) beskriver vidare att kravet på naturlighet och normalitet är 

konstant över tid men att begreppens innehåll ständigt formuleras om och skiljer sig över tid. 

Vilka som inkluderas eller inte i begreppen har således förskjutits. Idag inkluderas flera olika 

familjeformer, familjebildningar och tänkbara föräldrar. Framförallt exkluderas istället 

personer på grund av funktionalitet - baserad på deras fysiska och psykiska hälsa. Jonsson 

Malm (2011, s. 299f) beskriver hur synen på civilstånd, kön och sexualitet har förändrats - 

över tid - men att trots skillnader sedan tidigare vilar dagens familjeideal fortfarande på 

biologistiska och heteronormativa grunder likt tidigare under historien. Jonsson Malm (2011, 

s. 299f) använder begreppen det moderskapscentrerade kärnfamiljsidealet, det pluralistiska 

likabehandlingsidealet och det tvåsamhetscentrerade jämställdhetsidealet för att beskriva den 

underliggande biologistiska och heteronormativa grunden som dagens familjeideal fortfarande 

vilar på (Jonsson Malm, 2011, s. 299f). 

 

Malinda Andersson, lektor i sociologi vid Lunds universitet, använder sig i sin avhandling 

Blodets och rötternas logik. Internationell adoption välfärdens diskursiva praktik (2010) av 

den internationella adoptionen för att belysa motsättningen mellan omvårdande och 

differentierande diskurser i den svenska välfärden. Andersson gör detta framförallt utifrån ett 

postkolonialt perspektiv på nation och familj, konstituerande diskurser om internationella 

adoptioner, internationellt adopterade och familjer som adopterat internationellt som 

kunskapsobjekt. Detta gör Andersson (2010) genom en foucauldiansk diskursanalys där 

produktionen av kunskap om internationella adoptioner undersöks i svenska socialpolitiska 

texter ur samtiden. I avhandlingens analys framträder ett mönster där adoptivfamiljen och 

adopterade normaliseras genom att den/de dels inkluderas i samhället och på samma gång 
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görs annorlunda. Andersson menar att detta görs utifrån tankar om biologi och idéer om att 

likhet är viktigt för familjerelationer. Vidare menar Andersson att kategoriseringar baserade 

på essentialistiska utgångspunkter gällande etnicitet och kultur görs. Något som får 

konsekvenser för adoptivfamiljer och adopterade samtidigt som kategoriseringarna bidrar till 

ett upprätthållande av en familjenorm med grund i biologi samt en svenskhetsnorm baserad på 

vithet. (Andersson, 2010) 

 

3.4 Sammanfattning 

 

Familjeforskningen som vi valt att presentera visar på en intimisering av “familjen” utifrån 

den individualiseringsprocess som “familjen” genomgått under de senaste decennierna. 

Adoptionsforskningen i sin tur visar på hur statens styrning av familjen, genom den 

lagstiftning och de riktlinjer som styr adoptionsprocessen, definierar vem eller vilka som 

tillåts vara en familj. Forskningen som vi tittat på beskriver även hur definitionerna kring vad 

som anses vara “en god familj” är föränderliga över tid och konstitueras av samtidens rådande 

diskurser. Den forskning kring adoption som vi har tittat på har använt adoption som en lins 

för att undersöka olika aspekter av familj, föräldraskap och släktskap, på ett sätt som anknyter 

till vår studies övergripande syfte. Vi ser på den presenterade tidigare forskningen som både 

en kontextualisering av vår studie, men även som kunskap som kan hjälpa oss att fördjupa vår 

analys. Därför kommer vi i vår analys, där det är relevant och intressant, ta stöd av den 

tidigare forskningen.  

 

Mycket av den forskning som finns gällande adoption inom ramen för det sociala arbetet har 

varit inriktad mot problem inom adoptivfamiljen och med att vara adopterad. Och fokuserat 

på de risker som adoptivbarnet har för olika kommande problem. Forskning gällande 

diskursiva konstruktioner av adoptivfamiljen i relation till en tänkt idealfamilj har således inte 

funnits. Under senare år har det dock kommit mer kritisk forskning kring adoption, på andra 

områden än det sociala arbetet. Vi har, utifrån frånvaron av en mer kritisk adoptionsforskning 

som rör konstruktionen av adoptivfamiljen inom socialt arbete, sett ett behov av den typen av 

studier. Varför vår kritiska diskursanalys av Socialstyrelsens handbok kring adoption blir 

relevant och en ansats till mer fokus på området inom socialt arbete.    

 

4. Teoretiskt perspektiv 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur diskursiva föreställningar kring familj och 

föräldraskap uttrycks i Socialstyrelsens handbok kring adoption. Då Foucault och Queerteorin 

grundar sig på socialkonstruktionistiska och poststrukturalistiska tankesätt har vi valt att 

använda teorierna eftersom de ligger i linje med vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt. Vi tar 

hjälp av Foucault för att förstå hur normalitet och avvikelse, på ett diskursivt sätt, kopplas till 

makt och hegemoni. Med hjälp av queerteoretiska verktyg kommer vi att diskutera begreppen 

familj, förälder och föräldraskap. 
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4.1 Makt, motstånd och diskursiva ordningar 
 

Vi kommer nedan att presentera Foucaults diskursbegrepp då hans förståelse av makt grundar 

sig i begreppet. Detta för att möjliggöra ytterligare presentation av teorin utifrån de aspekter 

som vi ansett relevanta i förhållande till vårt material. 

 

4.1.1 Foucaults maktbegrepp 

 

Foucault förhåller sig inte statiskt till makt utan menar att denna är i ständig rörelse och 

omformulering. Foucault talar därför inte om en makt utan om flera makter. Makterna 

genomsyrar alla existerande relationer och institutioner i samhället. (Foucault, 2008, s. 209) 

Det är således inte möjligt att existera utanför sammanhang som genomsyras av makt. Det är 

också denna rörliga makt som genom diskurserna bidrar till maktobalanser människor 

emellan. Viktigt att nämna i sammanhanget är att Foucaults syn på makt baseras på en tanke 

om att där det finns makt finns det alltid motstånd. (Foucault, 2002, s. 103ff) Foucault 

beskriver på följande sätt hur makten hela tiden osynliggör sin påverkan och närvaro: 

”makten är uthärdlig bara under förutsättning att den maskerar en betydande del av sig själv. 

Dess framgång står i proportion till vad den lyckas dölja av sina mekanismer” (Foucault, 

2002, s. 98). För att vidare undersöka på hur Foucault använder sitt maktbegrepp behöver vi 

titta på kopplingen till de diskursiva aspekterna. 

 

4.1.2 Diskursens ordning 

 

Foucault beskriver hur vad som anses normalt och onormalt hela tiden skapas och omskapas 

diskursivt i relation till vad det inte anses vara. Normaliteten konstrueras genom att den är 

benämnbar inom sammanhangets diskurser och inte omgärdas av utestängningsprocedurer så 

som förbud. Förbudet gör det omöjligt att uttala vad som helst. (Foucault, 1993, s. 7ff; 2002, 

s. 25) Foucault menar således att alla “ [...] vet att man inte får säga allt, att man inte kan tala 

om vad som helst när som helst och, slutligen, att inte vem som helst får tala om vad som 

helst” (Foucault, 1993, s. 7). Den diskurs som i sammanhanget är den med mest makt att 

definiera sakers tillstånd och världen blir den hegemoniska. Det är således den diskurs som 

vinner legitimitet i sammanhanget som ges sanningseffekt. Foucault beskriver hur den 

diskursiva ordningen i samhället får en kontrollerande och disciplinerande verkan. Då de 

hegemoniska diskurserna – som tidigare nämnts – styr vilka subjekt som ges utrymme att 

”tala” i ett specifikt sammanhang och vad som anses legitimt att uttala i sammanhanget. 

(Foucault, 1993, s. 7ff; 2002, s. 103ff) Det är dock viktigt att nämna att de hegemoniska 

diskurserna inte står oemotsagda utan att det hela tiden pågår en kamp eller ett förhandlande 

om vilken diskurs som ska få definitionsutrymme i det aktuella sammanhanget. Den 

diskursiva ordningen är således i ett ständigt omförhandlande. (Foucault, 1993, 7f; 2008, s. 

181f) Foucault menar att “Det är i första hand därför att diskursen är vapen för makt, kontroll, 

underkuvande, kvalificering och diskvalificering som den blir föremål för en grundläggande 

strid” (Foucault, 2008, s. 181). 
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4.2 Queerteori 
 

För att blottlägga diskurser kring bland annat normalitet och avvikelse kommer vi i denna 

uppsats även använda oss av queerteori. En queerteoretisk analys fokuserar på det system som 

premierar ett visst sätt att organisera livet på och de diskursiva maktförhållanden som 

värderar människor olika utifrån sexualitet och relationer (Ambjörnsson, 2006, s. 51ff). Det 

queera tankegodset är influerat av feministiska, postkoloniala och poststrukturalistiska teorier, 

och lämpar sig på så vis som teoretisk bas för att undersöka hur normer upprätthålls, 

ifrågasätts och skapar hierarkier (Ambjörnsson, 2006, s. 78f). 

 

4.2.1 Normaliseringsprocesser och heteronormativitet 

 

Kritiken av heteronormativitet är av central betydelse för queerteorin. Med heteronormativitet 

menas de institutioner, strukturer, lagar, relationer och handlingar som upprätthåller 

heterosexualiteten som något enhetligt, naturligt och universellt (Ambjörnsson, 2006, s. 52). 

Alltså det som får en viss slags heterosexualitet att framstå som det mest eftersträvansvärda 

och naturliga sättet att leva. Queerteorin intresserar sig för hur det kommer sig att 

heterosexualiteten är den mest önskvärda samlivsformen, hur dessa normer skapas, vad de 

består av samt vad de får för konsekvenser. Ett centralt tema för queerteorin är alltså 

normaliseringsprocesser och framförallt normaliseringen av heterosexualiteten. 

Heteronormativitet bygger på ett binärt sätt att se på kön och något som Judith Butler (Butler, 

1990) kallar den heterosexuella matrisen. Den heterosexuella matrisen kan beskrivas som en 

hegemonisk diskursiv modell som förskriver regler kring hur man ska vara som man och 

kvinna, och att man ska vara man eller kvinna. Enligt Butler är kategorierna man och kvinna 

även beroende av en heterosexuell förståelseram där maskulinitet skiljs åt från femininitet 

både kroppsligt och beteendemässigt och där dessa två positioner förväntas begära och åtrå 

varandra. (Butler, 1990, s. 22ff). Det förväntas alltså att människor presenterar rätt sorts 

kopplingar mellan kön, kropp, beteende och begär för att kunna uppfattas som begripliga, 

autentiska och stabila. Misslyckas man med detta, eller på något sätt rör sig bortom den 

heterosexuella matrisen finns risken att uppfattas som obegriplig, störande och annorlunda. 

Genom att använda begreppet heterosexuell matris som ett teoretiskt verktyg måste beteende, 

genus och sexualitet analyseras och förstås tillsammans. 

 

Tiina Rosenberg beskriver i boken Queerfeministisk agenda (2002, s. 98ff) 

heteronormativitetens två bärande principer, inkludering och exkludering. Med exkludering 

menas då hur avvikelser utesluts ur normen genom uppdelning mellan vi och dem. Denna 

dikotomisering innebär alltid en hierarkisering där den ena kategorin blir priviligierad på den 

andres bekostnad. Konsekvenserna blir en ojämn maktfördelning, sociala orättvisor och en 

ständig betoning på skillnader mellan kategorierna. Sådana språkliga konstruktioner, så som 

till exempel kvinna/man och hetero/homo, kallas även binära oppositioner och är 

fundamentala för hur vi skapar betydelse och förståelse av vår omvärld. Detta är även en 

viktig utgångspunkt i all socialkonstruktivistisk förståelse; att betydelse är beroende av 

kontraster och utpekandet av skillnad har en central roll i skapandet av mening. Med 
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inkludering åsyftas en assimileringsprocess av det avvikande in i normen. Det som tidigare 

fallit utanför normens ramar ska ansluta sig till den dominerande kulturen (Rosenberg, 2002, 

s. 99). Assimileringsprocessen innebär ofta att det är efter den priviligierade gruppen som 

regler och krav utgår ifrån. Detta gör det svårt för förtryckta grupper att leva upp till den 

dominerade gruppens förväntningar och normer. Det leder också till ett osynliggörande av 

den dominerade gruppens kultur då den blir “universell” och förgivettagen. Rosenberg (2002, 

s. 100) beskriver konsekvenserna av assimileringskravet så här: “[...] för att bli delaktig i 

samhället tvingas hon anta en identitet hon inte har, och när hon försöker göra det blir hon om 

och om igen, av sig själv och andra, påmind om och tillbakapressad till den identitet hon har - 

men inte får ha”. Ambjörnsson (2006, s. 70) beskriver på ett liknande sätt hur normen lägger 

beslag på det som avviker men utan att göra någon egentlig plats. Inkluderingen 

ackompanjeras av tystnad och osynliggörande; queera identiteter förväntas assimileras in i 

normen men utan att på något avgörande sätt förändra normen.   

 

4.2.2 Utanför heteronormen 

 

Heteronormativiteten utesluter inte bara idéer om icke-heterosexualitet, utan fungerar även 

uteslutande gentemot heterosexualitet som uppvisas på “fel” sätt.  Gayle Rubin (1984) har 

utvecklat något som hon kallar sexualitetens värdehierarki, där olika sexuella handlingar och 

uttryck placeras på olika plats i en slags “värdecirkel” i relation till varandra och vilken status 

de har i samhället (se bilaga). Närmare mitten på cirkeln beskrivs de sexualiteter som 

framställs som normala och naturliga, medan den yttre delen av cirkeln innehåller de 

sexualiteter som anses vara dåliga och onormala (Ambjörnsson, 2006, s. 85). Rubin menar att 

det främst är en monogam, reproduktiv heterosexualitet som privilegieras medan andra sätt att 

leva förtrycks. Man behöver alltså inte vara icke-heterosexuell för att störa den heterosexuella 

matrisen, utan det kan räcka med att man uppvisar “rätt” sorts genus och begär men 

misslyckas med att bete sig enligt vad matrisen förväntar sig. Heteronormativitet skapar alltså 

skeva bilder även kring vad heterosexualitet är och hur den bör organiseras. Ambjörnsson 

(2006, s. 129f) menar att detta även öppnar upp för en förståelse kring hur andra 

maktordningar samspelar med den heteronormativa. Till exempel är det inte ointressant hur 

idéer kring klass kan kopplas till föreställningar om den ideala kvinnan eller den lyckliga 

familjen.  

 

5. Metod 

 

Under följande avsnitt kommer vi inledningsvis att presentera de underliggande 

språkteoretiska och konstruktionistiska (poststrukturalistiska och socialkonstruktionistiska) 

perspektiv som den kritiska diskursanalysen vilar på. Detta då utgångspunkten för kritisk 

diskursanalys är att titta på hur mening skapas genom de diskurser som texten “talar” utifrån. 

För att kunna göra detta måste vi titta på hur de meningsbärande textuella elementen knyts 

samman och  bildar diskurser. Varför en presentation av den kritiska diskursanalysens bas i 

socialkonstruktionismen och poststrukturalismen nedan görs. 
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5.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
 

Eftersom vi valt att använda den kritiska diskursanalysen som metod kommer vi att närma oss 

vårt forskningsområde utifrån en socialkonstruktionistisk och till viss del även 

poststrukturalistisk ansats. I likhet med andra diskursanalytiska perspektiv har den kritiska 

diskursanalysen gällande sin syn på språket basen i poststrukturalistisk språkfilosofi (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 9). Den kritiska diskursanalysen skiljer sig dock från andra 

diskursanalytiska perspektiv genom att den är mindre poststrukturalistisk än exempelvis 

Laclau & Mouffes diskursteori (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 13).  

 

Socialkonstruktionismen baseras på ett kritiskt förhållningsätt mot all förgivettagen kunskap. 

Den ifrågasätter idén om att det är möjligt att från naturen fånga upp objektiv och sann 

kunskap om en yttre verklighet. Därmed motsätter sig socialkonstruktionismen all form av 

positivistisk kunskap där man tänker sig att sanningen om världen kan avslöjas genom 

observation och att det som observerats är det som verkligen existerar. 

Socialkonstruktionismen uppmanar oss istället att vara vaksamma och kritiska till hur världen 

ser ut att vara beskaffad och ifrågasätta våra antaganden om den. (Burr, 2015, s. 2f) 

Socialkonstruktionismen distanserar sig ifrån alla universalistiska anspråk och fokuserar 

istället vikten av att se till historisk och kulturell kontext. Vad som uppfattas som ”naturligt” 

är därmed relativt och föränderligt över tid. Socialkonstruktionismen ser därmed inte på 

kunskap som objektiva sanningar om hur världen är beskaffad utan som något som ständigt 

konstrueras i en process människor emellan. Därför är all form av social interaktion och då 

specifikt språket av avgörande intresse inom socialkonstruktionismen. (Burr, 2015, s. 3ff) 

Socialkonstruktionismen synliggör - genom att visa på språkets konstituerande effekt - hur 

våra föreställningar om världen är historiskt och kulturellt föränderliga. Våra bilder av 

verkligheten (konstruktioner) är knutna till maktrelationer eftersom de dikterar vad som anses 

legitimt eller inte i en specifik kontext. Socialkonstruktionismen vilar på ett anti 

essentialistiskt synsätt som följer av tanken om hur ständiga sociala processer språkligt 

konstruerar och konstituerar världen. Varför någon essens därmed inte kan sägas existera. 

(Burr, 2015, s. 5ff) 

 

Den kritiska diskursanalysen vilar även - i sin syn på språkets konstituerande effekt - på 

poststrukturalistiska utgångspunkter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 9). 

En poststrukturalistisk ansats gör det möjligt att lyfta upp och problematisera underliggande 

föreställningar kring begrepp eller fenomen (Bryman, 2011, s. 637ff). Poststrukturalismen 

motsätter sig även tanken om en enda "fast och logisk social ordning som kan beskrivas som 

verkligheten” (Payne, 2008, s. 374). Enligt poststrukturalismen föregår språket existensen. En 

person kan inte existera före språket, eftersom hen blir till genom språkets betecknande (Burr, 

2015, s. 53). De representationer som vi genom språket skapar av “verkligheten” är också 

med och reproducerar “verkligheten”. Den materiella verklighet som “finns” utanför språket 

är således alltid redan betecknad genom diskurs. (Mills, 1997, s. 50; Winther Jørgensen & 
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Phillips, 2000, s. 15). 

 

5.2 Diskursbegreppet 
 

I samband med “den språkliga vändningen” fick språkets betydelse – eller snarare 

diskursernas betydelse – för att studera sociala fenomen en allt mer framträdande position. I 

och med den här vändningen går det inte längre att prata om objektiv kunskap eftersom den 

kunskap som kallats objektiv hela tiden (re)produceras genom diskurser. Det går därför inte 

längre att beskriva en verklighet på ett neutralt sätt eftersom världen alltid beskrivs genom 

och med olika diskurser. Diskurserna är som ett filter som begränsar vad vi kan se, uppfatta 

eller uttala som möjligt. (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 10; Rorty, 1992) 

 

Inom samhällsvetenskapen har det traditionellt sett funnits en tanke om att språket är 

transparent och neutralt varför intresset för textanalyser tidigare varit svalt. Detta samtidigt 

som intervjun som metod – i hög utsträckning – använts utifrån en tanke om att det går att 

läsa innehållet i en intervju utan att lägga energi vid själva språket. Därefter har det inom flera 

discipliner öppnats upp en förståelse och ett intresse för hur språkliga förändringar hänger 

ihop med sociala och kulturella processer varför textanalysen/diskursanalysen som metod för 

att studera social förändring blivit viktig. (Fairclough, 1992, s. 1f) 

 

Språkets centrala roll i den sociala konstruktionen av världen är en bärande princip inom det 

diskursanalytiska fältet. Det diskursanalytiska angreppssättet vilar på en språkfilosofi som 

menar att vår förståelse av verkligheten alltid går genom språket. (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 10ff) Nedan går vi närmare in på diskursbegreppet och några olika 

inriktningar inom det diskursanalytiska fältet. 

 

I generell mening kan diskursbegreppet sägas innebära “ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). 

Diskursbegreppet har dock ingen entydig definition eller betydelse utan ser något olika ut i 

förhållande till respektive diskursteoretiker. Fairclough skiljer i sitt diskursbegrepp mellan 

social praktik och diskursiv praktik vilka ingår i ett dialektisk samspel där de ömsesidigt 

konstituerar varandra. Den diskursiva praktiken inkluderar då enbart tal, text och till exempel 

kommunikation så som mimik samt kroppsspråk. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.25) 

Eftersom Faircloughs modell innefattar en social praktik som rör sig även utanför diskursen 

krävs - vid en diskursanalys utifrån den här modellen - andra teorier för att analysera den 

sociala praktiken (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 75). Laclau och Mouffe gör inte 

denna uppdelning mellan social och diskursiv praktik - utan likt Foucault - låter de diskursen 

omfatta alla praktiker. Det rör sig därför inte bara om text och tal utan om en diskurs som 

omfattar allt - materiellt som immateriellt. Diskursen konstituerar i den här formen av 

diskursteoretisk inriktning världen i sin helhet. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 19ff, 

25). 

 

5.2.1 Den kritiska diskursanalysen 
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Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 72) skriver att Fairclough använder diskursbegreppet 

på två olika sätt nämligen som “språkbruk såsom social praktik” och “som ett sätt att tala som 

ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv”. Enligt den här beskrivningen ska 

det vara möjligt att särskilja en specifik diskurs från andra diskurser som exempelvis en 

nyliberal, marxistisk eller feministisk diskurs (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 72). 

Fairclough vill - som tidigare nämnt - till skillnad från Foucault samt Laclau och Mouffe 

fokusera även utanför diskursen för att komplettera den språkligt orienterade diskursanalysen 

med politiska och sociala/samhälleliga aspekter som är relevanta för språk och diskurs. Detta 

för att kunna skapa en användbar ram för samhällsvetenskaplig forskning som också är mer 

specifikt riktad mot att studera samhällsförändring. (Fairclough, 1992, s. 62) När Fairclough 

använder termen diskurs innebär detta att språkanvändningen istället tillhör den sociala 

praktiken. På så sätt blir diskursen ett sätt för människor att agera och interagera med 

varandra i världen såväl som en form av representation. Därutöver finns ett dialektiskt 

förhållande mellan diskurs och samhällsstruktur – där samhällsstrukturen både är en 

förutsättning för diskursen och en effekt av densamma. Diskursen begränsas av sociala 

strukturer, institutioner och normer vilka kan vara både diskursiva och icke-diskursiva till sin 

utformning. (Fairclough, 1992, s. 63f) Diskursen är en praktik som inte bara är en 

representation av världen – utan också ett betecknande av världen – ett konstituerande och 

konstruerande av världen genom meningsskapande (Fairclough, 1992, s. 64). Enligt 

Fairclough har diskursen tre olika konstruerande effekter. Diskursen bidrar till konstruktionen 

av sociala identiteter, sociala relationer människor emellan och av kunskaps- och 

betydelsesystem. (Fairclough, 1992, s. 64, Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 73) Den 

diskursiva praktiken är både konstituerande samtidigt som den också förändrar samhället. 

 

5.3 Faircloughs tredimensionella modell 
 

Utifrån Faircloughs idé om kritisk diskursanalys finns det två dimensioner att fokusera på vid 

analys av en diskurs; den kommunikativa händelsen och diskursordningen (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000s. 73). Med den kommunikativa händelsen menas varje fall av språkbruk, till 

exempel en nyhetsartikel, en film eller en intervju. Diskursordningen innebär summan av de 

diskurstyper som används inom en viss social struktur eller domän, till exempel skolans 

diskursordning eller mediernas diskursordning. Inom varje diskursordning finns olika 

diskursiva praktiker, genom vilka tal och text produceras och tolkas. (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000s. 73) 

 

Varje kommunikativ händelse har tre dimensioner: text, den diskursiva praktiken och den 

sociala praktiken. 
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(Fairclough, 1992, sid. 73) 

 

I en diskursanalys av en kommunikativ händelse ska alla dessa tre dimensioner finnas med; 

man ska alltså titta på textens egenskaper, de produktions- och konsumtionsprocesser som 

texten är en del av (diskursiv praktik) samt den vidare sociala praktik som texten också är en 

del av (Winther Jørgensen & Phillips, 2000s. 74). I varje analys ska dessa tre dimensioner och 

dess inbördes relation undersökas. Fairclough utgår ifrån att dimensionerna i modellen har ett 

dialektiskt förhållande och alltså ömsesidigt formar och formas av varandra. Fairclough 

menar också att diskursiv praktik inte alltid kontrasterar mot social praktik. Den diskursiva 

praktiken bör istället ses som en specifik form av social praktik. I vissa fall är den sociala 

praktiken helt konstituerad av den diskursiva praktiken, medan i andra fall kan den sociala 

praktiken bestå av en mix av diskursiva och icke-diskursiva praktiker. Analysen av en 

specifik diskurs som en del av en diskursiv praktik fokuserar textproduktion, distribution och 

konsumtion. Alla de här processerna är sociala och kräver en förståelse av de ekonomiska, 

politiska och institutionella sammanhang inom vilka diskursen produceras. (Fairclough, 1992, 

s. 71) Med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter hoppas vi kunna skapa förståelse för vissa 

aspekter av dessa sammanhang, men förhåller oss samtidigt ödmjuka inför svårigheten att 

undersöka samtliga sammanhang och aspekter av diskursens producerande och 

reproducerande. Vi kommer endast ha möjlighet att beröra vissa områden.  

 

5.3.1 Textdimensionen 

 

I textdimensionen är syftet att göra en detaljerad analys av textens egenskaper för att 

synliggöra diskurserna som texten bygger på (Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s. 87). 

Fairclough presenterar olika verktyg med vilka forskaren kan analysera text. Vi kommer 

framförallt att använda oss av de verktyg som Fairclough kallar transitivitet och modalitet. 

Transitivitet innebär att man analyserar vilka typer av händelser och processer som är 

framträdande i texten. Framförallt fokuserar man på huruvida textens subjekt framställs som 

aktiva eller passiva i dessa händelser och processer och vem som tilldelas ansvar i texten. I 
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vår studie har vi till exempel tittat på hur olika subjekt, så som textens författare, de blivande 

adoptivföräldrarna och adoptivbarnet, framställs som aktiva eller passiva i texten. Olika 

sådana framställningar, där till exempel textens subjekt tilldelas (eller inte tilldelas) agens, 

innebär olika ideologiska konsekvenser som är intressanta för diskursanalysen. (Fairclough, 

1992, s. 235f) Analyser av modalitet tittar på textens grad av instämmande (affinity) med en 

sats. Olika sätt att till exempel uttrycka sig angående kvalitén på en film (“filmen var bra”, 

”jag tyckte filmen var bra”, “filmen var nog bra”) förbinder textens röst på olika sätt med 

uttalandet och får samtidigt olika konsekvenser för diskursens konstruktioner av sociala 

relationer och kunskapssystem. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000s. 87f) Vi har använt 

modalitetsbegreppet för att titta på hur textens författare indikerar att det som sägs i texten är 

fakta. Till exempel så beskrivs adoptivbarnet som skört och sårbart utan att detta påstående 

ifrågasätts i texten utan snarare lyfts fram som en vedertagen sanning.  

 

5.3.2 Den diskursiva praktiken 

 

Vid analys av den diskursiva praktiken kommer vi att titta på texternas interdiskursivitet och 

intertextualitet. Interdiskursivitet innebär att identifiera vilka olika diskurser som texten 

bygger på samt hur dessa används i texten (Fairclough, 1992, s. 232). Med intertextualitet 

menas hur den kommunikativa händelsen bygger på tidigare händelser. Detta kan göras 

tydligt i texten genom  till exempel hänvisningar till tidigare arbeten och kallas då manifest 

intertextualitet. När intertextualiteten är mindre tydlig kan den ta sig uttryck i antaganden i 

texten som inte förklaras utan framställs som självklara och vedertagna sanningar. (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000 s. 77ff, 85ff) I vår studie innebär en analys av den diskursiva 

praktiken att vi undersöker hur texten, och textens författare, använder olika redan existerande 

diskurser för att skapa den aktuella texten. Vi tittar bland annat på hur diskurser kring 

tvåsamhet, kärlek och heteronormativitet binds samman i texten och bildar diskursiva 

föreställningar kring familjen.  

 

5.3.3 Den sociala praktiken 

 

I den tredje och sista delen av Faircloughs analysmodell ska den textuella dimensionen och 

den diskursiva praktiken placeras i förhållande till den bredare sociala praktik som de är en 

del av (Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s. 90). Syftet är också att specificera vilka effekter 

den diskursiva praktiken kan ha på den sociala praktiken, alltså att identifiera och tydliggöra 

det dialektiska förhållandet mellan de tre dimensionerna i Faricloughs modell. Denna analys 

består bland annat i att kartlägga relationerna mellan den diskursiva praktiken och den 

diskursordning som den ingår i. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s. 90) Den består även 

av att undersöka de icke-diskursiva sociala och kulturella aspekterna som står i relation till 

den diskursiva praktiken. Detta kallar Fairclough för diskursens sociala matris och kan till 

exempel handla om vilka institutionella eller ekonomiska förutsättningar som finns för den 

aktuella diskursiva praktiken. För att analysera detta krävs det att andra teoretiska (än de 

diskursteoretiska) verktyg används i analysen. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s. 90) Det 

är också i analysen av relationen mellan den diskursiva praktiken och den bredare sociala 
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praktiken som undersökningen kan närma sig frågan om förändring, ideologi och makt genom 

att titta på hur den diskursiva praktiken reproducerar alternativt transformerar den 

diskursordning den ingår i, och i förlängningen även den sociala strukturen (Fairclough, 1992, 

s. 93). Analysen avslutas alltså med frågor kring huruvida den diskursiva praktiken bidrar till 

att upprätthålla eller ifrågasätta makten. Med utgångspunkt i vår sista frågeställning har vi en 

förhoppning om att genom att undersöka hur olika, och eventuellt motstridiga, diskurser 

framträder i texten kunna säga något om materialets relation till makt och förändring. Dock är 

det svårt att, utifrån Fairclough, hitta en tydlig gräns mellan den diskursiva och sociala 

praktiken. Detta kan medföra en svårighet i att synliggöra och blottlägga det dialektiska 

förhållandet mellan dessa analytiska nivåer (Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s.93). På 

grund av detta, samt uppsatsens begränsade omfång, kommer vi inte att fokusera på den 

sociala praktiken i någon större utsträckning. Vårt huvudsakliga fokus kommer att ligga på 

den textuella och diskursiva nivån. Vårt material erbjuder inte heller någon djupdykning i de 

sociala konsekvenserna av den kommunikativa händelsen. Hade vi istället analyserat de 

medgivandeutredningar som socialtjänsten skriver hade vi haft en bättre utgångspunkt för att 

säga något om den sociala praktiken.  

 

5.4 Material och urval 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur diskursiva föreställningar kring familj och 

föräldraskap uttrycks i Socialstyrelsens handbok kring adoption. 

Vi har valt att undersöka just Socialstyrelsens handbok, och inte till exempel de 

medgivandeutredningar om adoption som den kommunala socialtjänsten gör, då vi ser 

Socialstyrelsen som en viktig diskursproducent på området. Handboken är cirka 250 sidor 

lång och tar upp olika aspekter av adoptionsprocessen så som vad som är specifikt för 

internationell respektive nationell adoption, hur en medgivandeutredning ska gå till samt 

socialtjänstens ansvar. Vi anser att det som presenteras i handboken, kring familjer och 

föräldraskap, får konsekvenser för vilka frågor som ställs vid en utredning och vad som lyfts 

fram som viktigt och legitimt att fokusera en utredning på. På detta vis är Socialstyrelsen, och 

handboken, en viktig agent i förhandlandet kring hur en lämplig och god familj beskrivs och 

konstrueras, och därmed även viktig att analysera. På ett liknande sätt diskuterar Lindgren 

(2011, s. 31) Socialstyrelsens handböcker. Hon menar att i dessa ges socialtjänsten och 

socialsekreterarna förutsättningarna för den utredning som görs av adoptionssökande. 

Handboken kan ses som adoptionsverksamhetens styrdokument och lämpar sig för analys av 

hur granskning och bedömning av föräldralämplighet görs legitim.  

 

Under avsnittet Resultat och analys presenterar vi vårt empiriska material närmare genom att 

visa på exempel ur texten i form av citat. Genom att vara tydliga med att visa hur vi 

genomfört analysen och hur vår tankeprocess har sett ut hoppas vi tillföra analysprocessen en 

viss transparens. En problematik med att använda citat kan dock vara riskerna med att citaten 

är ryckta ur sitt sammanhang och/eller inte kan anses representativa för materialet i sin helhet. 

Vi har försökt komma till bukt med detta bland annat genom att vara varandras 

“kontrollanter” och grundligt diskutera på vilka grunder vi valt ut citat. Vi anser också att den 
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kritiska diskursanalysen hjälper oss att hantera detta problem då det kan ses som en tillgång i 

analysen med textuella avvikelser - att det eventuellt kan synliggöra diskursiva händelser eller 

motsägelser. Dock är det viktigt med en medvetenhet kring det faktum att vi som författare 

tittar på texten och gör tolkningar utifrån våra förförståelser och tidigare kunskap. Detta är 

svårt att kringgå och kan sägas vara ett “inbyggt” problem med mycket av den kvalitativa 

forskningen. Genom transparens kring analysprocessen hoppas vi att det blir tydligt för 

läsaren hur vi gått till väga när vi gjort våra tolkningar.  

 

Vi har efter flera närläsningar av materialet valt att fokusera vår analys på de avsnitt i 

handboken som behandlar medgivandeutredningen, då det främst är där krav och kriterier 

som ställs på de adoptionssökande ställs upp och gås igenom. Vi har i samband med 

presentationen av citat valt att ibland kursivera vissa ord, begrepp eller uttryck. Detta har vi 

gjort för att tydliggöra vad i citaten som enligt oss är “diskursiva nyckelord” - vilka ord som 

kan anses vara “bärare” av den aktuella diskursen. 

 

5.5 Analysförfarande 

 

För att analysera hur familjen konstrueras i Socialstyrelsens handbok om adoption gick vi 

tillväga på följande sätt: 

 

Med grund i de frågeställningar och det syfte vi har för uppsatsen läste vi igenom vårt 

material flera gånger för att fånga upp de områden i texten som berörde syftet och 

frågeställningarna. Under närläsningen valde vi också ut citat från de relevanta områdena i 

texten. Vi fann i materialet två övergripande diskursiva ordningar – en kring likhet och en 

kring särskiljande. Vi valde därför att kategorisera våra citat efter dessa. Respektive diskursiv 

ordning utgörs i sin tur av ett antal diskurser som de olika citaten kategoriserades efter. Under 

diskurser kring likhet fann vi tvåsamhetsdiskursen, diskurs om binära kön samt diskurs om 

naturlighet. Diskurser kring särskiljande som vi fann relevanta i relation till våra 

frågeställningar var diskurs om adoptivfamiljen som annorlunda och diskurs om 

heteronormativitet. 

 

Efter att vi kategoriserat materialet genomförde vi först en analys av den textuella nivån 

genom att framförallt titta på textens modalitet och transitivitet samt delvis dess 

intertextualitetet och interdiskursivitet. Sedan gick vi vidare till att analysera den diskursiva 

praktiken genom att använda samma citat som för den textuella nivån. Under den diskursiva 

praktiken tittade vi på hur olika textuella element tillsammans bildade diskurser. Utöver att 

knyta samman olika textuella element i citaten tittade vi också på intertextualiteten och 

interdiskursiviteten i dem. Då vårt material inte rör sig så mycket i den sociala praktiken finns 

heller ingen analys av denna i någon större utsträckning.  

 

Då vi analyserat och sammanfattat den textuella nivån och den diskursiva praktiken på de 

båda mer övergripande diskurserna – diskurser om likhet samt diskurser om särskiljande – så 

applicerade vi våra teoretiska utgångspunkter. Queerteorin och Foucaults teorier om makt, 
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motstånd och diskursiva ordningar använde vi för att på så vis kunna sätta våra fynd 

(resultat/analys) i ett större sammanhang och i interaktion med teoretiker och forskare som 

funnit liknande eller motsatta resultat. För att alls kunna säga något om den sociala praktiken 

är det också med grund i den kritiska diskursanalysen nödvändigt att applicera en teori. Våra 

slutsatser är dock inte i huvudsak baserade på hur det ser ut i den sociala praktiken. Snarare 

gör appliceringen av teorierna att vi kan se eventuella konsekvenser för den sociala praktiken. 

Detta gör vi utifrån de mer övergripande diskurserna (nät av diskurser) som vi fann genom 

textanalysen och analysen av den diskursiva praktiken. På så vis försöker vi synliggöra vilka 

diskurser som är hegemoniska i sammanhanget och därmed ges störst definitionsutrymme. 

Därefter drog vi i viss mån slutsatser rörande de hegemoniska diskursernas ideologisk-

diskursiva konsekvenser för den sociala praktiken.   

 

5.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 

Validitet och reliabilitet är omdiskuterade begrepp i relation till kvalitativa undersökningar 

och analyser. Detta då det är begrepp som främst har använts inom den kvantitativa 

forskningen för att avgöra kvaliteten i den forskning som produceras (Bryman, 2011, s. 351f). 

Vi anser dock att begreppen fyller en viktig funktion och kommer i detta avsnitt utifrån dessa 

diskutera vår studies kvalitet och trovärdighet. 

 

Validitet handlar traditionellt om huruvida man i sin studie mäter det man utger sig för att 

mäta. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, som denna uppsats vilar på, blir detta sätt 

att se på validitet svårt att använda då den kvalitativa forskningen sällan uppehåller sig vid 

idéen om objektiv och mätbar kunskap. Winter Jørgensen och Phillips menar dock att bara för 

att forskaren inte utgår från objektivistiska grundantaganden för giltighet och tillförlitlighet 

rörande vetenskap betyder inte det att forskaren bortser från alla krav på giltighet. Den egna 

reflexiviteten under processens gång och argumentation för tillvägagångssättet är aspekter 

som kan stärka studiens kvalitet och därmed dess validitet. (Winter Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 111f) Validitet inom den kvalitativa forskningen handlar även om trovärdighet och 

huruvida studiens slutsatser är sammanhängande (Winter Jørgensen och Phillips, 2000, s. 

122f). Slutsatsernas trovärdighet stärks av uppsatsens teoretiska förankring. Vår intention är 

att så tydligt som möjligt beskriva hur vi gör våra tolkningar och hur de knyts samman med 

teori samt empiri. Vi är dock ödmjuka inför att vi inte är några drillade lingvister vilket i sig 

kan komma att sänka validiteten. Vi anser att den transparens som vi eftersträvar i hela 

uppsatsen underlättar för läsaren att följa analysens olika led och därmed lättare kan avgöra 

studiens trovärdighet. 

 

Reliabilitet handlar traditionellt om tillförlitligheten och pålitligheten i studiens mått och 

mätningar (Bryman, 2011, s. 161). Precis som vid validitet är denna definition av begreppet 

inte speciellt användbart för studier med en kvalitativ metod. Reliabiliteten vid 

diskursanalyser kan sägas påverkas av hur väl utarbetade analysverktygen är då de i sin tur 

påverkar möjligheten att någon annan kan göra samma tolkningar utifrån samma material – 

det vill säga graden av intersubjektivitet (Bergström & Boréus, 2005, s. 352f). Med god 
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intersubjektivitet menas då att olika forskare vid olika sociala sammanhang, men med samma 

analysverktyg, ska kunna komma fram till samma slags slutsatser. Detta är dock en slags 

“idealsituation” då forskarens egna tolkningar, samt den kontext som undersökningen görs i, 

aldrig går att exakt replikera. Men även om idéen om intersubjektivitet inte är helt 

oproblematisk så kan en studies reliabilitet höjas genom att forskaren är transparent med hur 

tolkningar har gjorts och för en tydlig argumentation kring varför just de tolkningar som 

gjorts är rimliga. Vi har med grund i ovan givna utgångspunkter båda utfört analysen, en så 

kallad triangulering, för att på så vis höja den intersubjektiva reliabiliteten (replikerbarheten) 

och validiteten (Larsson, 2005, s. 117). Detta är även något som ökar vår reflexivitet under 

analysförfarandet och på så vis stärker kvaliteten på studien totalt sett.  Vi har även i 

genomförandet av analysen använt oss av citat för att styrka våra tolkningar och skapa 

transparens kring analysprocessen (Bergström & Boréus, 2005, s. 352f).   

 

En studies vetenskaplighet baseras traditionellt (kvantitativt) sätt i huvudsak på dess 

empiriska generaliserbarhet. Vi kommer genom hela studien försöka vara så transparenta som 

möjligt för att läsaren på så vis ska ha möjlighet att avgöra om studien är generaliserbar till 

andra liknande projekt/undersökningar. Studiens reliabilitet och validitet påverkar i sin tur 

generaliserbarheten. En studie av hög kvalitet blir därmed - generellt sett - i högre grad 

översättningsbar till andra liknande sammanhang. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv - som vi valt att anta - bör dock nämnas att kunskap inte betraktas som något 

objektivt observerbart utan som något kontextberoende och heterogent. (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 280) En kvalitativ studie, så som vår, vinner i generaliserbarhet genom tydliga, rika 

och detaljerade beskrivningar av det empiriska materialet samt den analytiska processen. 

Kvale och Brinkman kallar detta en analytisk generalisering och menar att en sådan bygger på 

en analys av likheter och olikheter mellan den aktuella studien och andra liknande situationer 

som den eventuellt skulle kunna fungera vägledande för. Författaren till studien kan då, 

tillsammans med rika empiriska beskrivningar, argumentera för hur den egna studien kan, 

eller inte kan, generaliseras. Kvale och Brinkman menar även att genom författarens rika och 

kontextuella beskrivningar av studien så kan man tala om en läsarbaserad analytisk 

generalisering där läsaren bedömer om resultatet kan generaliseras till en annan situation 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 282ff). För vår studie är den läsarbaserade generaliseringen en 

viktig del av möjligheten att göra generaliseringar utifrån vår studies resultat. Vår intention är 

därför att förse läsaren med rika och kontextuella beskrivningar av analysförfarande och vår 

empiri.  

 

5.7 Metoddiskussion  
 

Vi har valt den kritiska diskursanalysen och Faircloughs tredimensionella analysmodell 

som metod i vår uppsats då dessa ger oss möjlighet att förstå diskurs som både konstituerande 

och konstituerad. Vi uppskattar detta då det ger oss möjligheter att undersöka hur den 

diskursiva praktiken som Socialstyrelsens dokument ingår i har en central roll i 

upprätthållandet av ojämlika sociala relationer inom adoptionsfältet, samtidigt som 
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motstridiga eller konkurrerande diskurser i texten ger oss möjlighet att även undersöka 

förändringspotentialen i materialet. 

 

En relevant invändning mot den kritiska diskursanalysen är dock att det inte - i Faircloughs 

analysmodell - finns någon tydlig skiljelinje mellan diskursiv och social praktik. Det blir 

därför svårt att göra det dialektiska förhållandet mellan den sociala praktiken och det 

diskursiva tydligt och transparent. (Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s.93) Något som är 

relevant för att kunna utföra det tredje steget i Faircloughs analysmodell.  Detta är något som 

alltså kommer att påverka vår analys rent praktiskt. 

 

En annan otydlighet, enligt oss, i analysmodellen är att den kritiska diskursanalysen alltid 

måste kompletteras med en annan sociologisk teori. Det är dock svårt att hitta riktlinjer kring 

detta i Faircloughs texter, det framgår inte med tydlighet hur stor roll andra vetenskapliga 

teorier ska spela i analysen eller vilka teorier man kan eller bör använda. Winter Jørgensen 

och Phillips (2000, s. 93) ställer sig på ett liknande sätt frågande kring om detta betyder att 

vilken teori som helst kan samsas med den kritiska diskursanalysen. Vi utgår från att det är 

viktigt att vara noggrann med att den kompletterande teorin delar den kritiska 

diskursanalysens vetenskapsfilosofiska antaganden.  

 

Med grund i Foucaults diskursbegrepp bör dock viss kritik riktas mot Faircloughs modell – 

där materiella delar tillåts existera utanför/vid sidan om diskursbegreppet. För Foucault 

existerar – i poststrukturalistisk anda – ingenting före betecknandet av det. Således kan de 

materiella aspekterna – som Fairclough delvis särskiljer från det diskursiva – inte vara 

benämnbara utanför/vid sidan om diskurserna. Frågan blir då om denna materialitet alls kan 

benämnas utanför/vid sidan om de diskursiva formationer som Foucault pratar om. (Williams, 

1999, s. 86f) Det vill säga att om de “strukturer”, “institutioner” och “normer” – som 

Fairclough betraktar som både diskursiva och icke-diskursiva – enbart är diskursiva 

konstruktioner i enlighet med Foucaults diskursbegrepp så kan denna materialitet utanför 

språket inte sägas existera icke-diskursivt. Begreppen i sig kan heller inte definieras statiskt 

om de konstrueras och konstitueras diskursivt. (resonemanget är inspirerat av Burr, 2015, s. 

53; Mills, 1997, s. 6f, 17; Williams, 1999, s. 77; Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 19f) I 

Faircloughs analysmodell infinner sig således en inneboende paradox mellan de materiella 

och immateriella aspekterna. 

 

6. Resultat och analys  
 

Syftet med vår uppsats är att synliggöra och analysera normer och föreställningar kring familj, 

vad en familj kan eller tillåts vara. Vi har valt att främst fokusera på hur normalitet och 

avvikelse konstrueras utifrån idéer om kön, sexualitet och hur relationer bör organiseras. 

När vi gått igenom materialet har vi fångat upp två tydliga diskurser; en kring likhet och en 

kring särskiljande. Vi har även blivit inspirerade av Cassie Peterson (2013) som har skrivit 

om heteronormativa konstruktioner av “familjen” inom det sociala arbetets diskurs. Peterson 

presenterar två övergripande diskurser; “discourses of sameness” och “discourses of 
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difference”. Vi ser liknande tendenser i vårt material där dessa två heteronormativa principer 

tydligt kommer fram. De diskursiva ordningarna är svåra att hålla isär då de delvis går in i 

varandra, vi ser dock ett värde i att använda dessa diskurser som analytiska kategorier och 

väljer därför att presentera materialet utifrån dem. Med diskursen om likhet menar vi att det 

finns en vilja i materialet att konstruera adoptivfamiljen som så lik någon slags 

idealfamilj/kärnfamilj som möjligt. Med diskursen om särskiljande uppfattar vi en tendens i 

materialet att konstruera adoptivfamiljen som annorlunda.  

 

I följande avsnitt kommer vi att inleda med att under respektive rubrik gå igenom citatens 

textuella nivå. Därefter använder vi samma citat för att analysera den diskursiva praktiken. 

Genom att sedan applicera våra teorier försöker vi fördjupa analysen och även kort beröra den 

sociala praktiken. Åtskillnaden mellan den textuella nivån och den diskursiva praktiken är 

inte alltid glasklar, vilket är en följd av det dialektiska förhållandet mellan dessa analytiska 

nivåer.    

 

6.1 Diskurser kring likhet 
 

6.1.1 Tvåsamhetsdiskurs 

 

I materialet har vi uttolkat en diskurs kring tvåsamhet. Diskursen baseras på idén om att en 

relation utgörs av två vuxna personer, att det finns kärlek mellan parterna samt att relationen 

är monogam.  

 

6.1.1.1 Den textuella nivån  

 

Vid läsning av Socialstyrelsens handbok (2014) rörande adoption återkommer en 

framställning av de sökande som automatiskt kopplar samman föräldraskap och längtan efter 

barn med en kärleksrelation mellan två personer som i de flesta fallen i texten tycks utgöras 

av en man och en kvinna. 

 

Föreställningar kring barnets bästa och föräldrars lämplighet binds samman med de sökandes 

relation, civilstånd och sexualitet. I avsnittet som handlar om förhållandet mellan de sökande 

står det bland annat så här: 

 

Ett adoptivbarn behöver komma till föräldrar som kan ge förbehållslös kärlek och som, 

om de är gifta eller ingått partnerskap, själva lever i ett kärleksfullt förhållande med 

ömsesidig respekt. Då kan de fokusera på barnet och är inte upptagna med svårigheter i 

relationen. (Socialstyrelsen, 2014, s. 99, våra kursiveringar) 

 

Därför är det viktigt med samtal om förhållandet mellan de sökande för att få en bild av 

förhållandets historia och varaktighet samt tilliten och förtroendet mellan parterna. Hur 

ser de sökande på varandra, hur interagerar och kommunicerar de? Vilken närhet har de 
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till varandra, hur bra fungerar relationen och hur engagerade är de i den? 

(Socialstyrelsen, 2014, s. 99) 

 

Frågor om de sökandes sexuella samliv kan ha relevans om t.ex. en genomgången 

fertilitetsundersökning och fertilitetsbehandling kan ha medfört svårigheter som kan 

påverka stabiliteten i förhållandet (Socialstyrelsen, 2014, s. 100)  

 

I ovanstående citat framträder en bild kring vilken slags relation mellan det sökande paret som 

är önskvärt och i förlängningen ett kriterium för att anses vara lämpliga föräldrar. Det lyfts 

fram som självklart att kärlek mellan de sökande är en förutsättning för att de sökande också 

ska kunna ge och visa barnet kärlek.  

 

I citaten ovan utgörs modaliteten av orden “behöver”, “kan”, “viktigt”, “kan ha” vilket ger 

texten en relativt hög grad av instämmande med satsen. Till exempel beskrivs hur kärlek 

mellan föräldrar skapar förutsättningar för förbehållslös kärlek till barnet, vilket då framställs 

som sant och en form av bestämd kunskap. Utifrån Faircloughs begrepp om transitivitet ser vi 

hur föräldrarna framställs som subjekt med agens, genom att de presenteras som givare av en 

“förbehållslös kärlek”. Dock är agensen villkorad utifrån krav på vissa sätt att organisera 

relationen. Exempelvis presenteras krav på äktenskap/partnerskap och ett kärleksfullt 

förhållande.    

 

6.1.1.2 Den diskursiva praktiken 

 

Med inspiration av Faircloughs tredimensionella modell kommer vi här att undersöka hur 

olika textuella element, från citaten ovan, tillsammans bildar en diskurs om tvåsamhet. I 

citaten används formuleringar som: 

 

[...] är gifta eller ingått partnerskap, själva lever i ett kärleksfullt förhållande med 

ömsesidig respekt (Socialstyrelsen, 2014, s. 99, våra kursiveringar) 

 

[…] en bild av förhållandets historia och varaktighet samt tilliten och förtroendet 

mellan parterna. Hur ser de sökande på varandra, hur interagerar och kommunicerar de? 

Vilken närhet har de till varandra, hur bra fungerar relationen och hur engagerade är de i 

den? (Socialstyrelsen, 2014, s. 99) 

 

Kraven på äktenskap och partnerskap är ett uttryck för en tvåsamhetsdiskurs då äktenskap och 

partnerskap juridiskt sätt endast är möjligt för två parter att ingå. Tvåsamhetskravet är en del 

av heteronormativiteten där en kärleksrelation mellan två vuxna personer ses som den 

ultimata samlevnadsformen. Detta syns tydligt i vårt material där det uttrycks ett krav på att 

vara gifta för att ens, som par, bli aktuella för adoption. Den priviligierade positionen som 

äktenskapet får förstärker tvåsamhetsnormen och i förlängningen även synen på andra sätt att 

organisera relationer som onormala. Vi uppfattar detta som ett uttryck för den kontrollerande 

och disciplinerande effekten som sammanhangets hegemoniska diskurs har. Diskursen kring 

tvåsamheten reglerar vad som är acceptabelt att uttrycka sig om i relation till 
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samlevnadsformer (Foucault, 1993, s. 7ff; 2002, s. 25, 110). På ett liknande sätt formuleras i 

queerteorin hur samhället genomsyras av heteronormen där de som ses som avvikande utsätts 

för “repressalier” i form av sociala orättvisor och begränsat handlingsutrymme (Rosenberg, 

2002, s. 99).  

 

Materialet gör vidare en koppling mellan tvåsamheten och ett krav på kärlek mellan parterna. 

Till exempel kopplas äktenskap och partnerskap samman med ett “kärleksfullt förhållande 

med ömsesidig respekt”. I citaten kring fertilitetsbehandling och fertilitetsundersökning ser vi 

också att det sökande paret förutsätts ha ett sexuellt samliv. Detta tolkar vi som ett uttryck för 

materialets konstruktion av familjen som baseras på en tanke om tvåsamhet, där exklusivitet, 

kärlek och intimitet ingår som en självklarhet. Därmed är det svårt att prata om relationer som 

är organiserade på andra sätt än vad materialet ger utrymme för.  

 

I relation till tvåsamheten bör dock nämnas att även ensamstående kan adoptera. Materialet 

presenterar ensamstående, och de eventuella problem som ensamstående kan behöva hantera, 

under en separat rubrik. Att ensamstående får adoptera, och lyfts fram som en egen unik 

grupp, kan tolkas som att det finns en viss motstridighet i materialet kring diskurser om 

samlevnad. Tvåsamheten presenteras i materialet som en samlevnadsform som är att föredra. 

Samtidigt presenteras den ensamstående sökande som ett legitimt alternativ till det gifta 

paret.  Foucault (1993, 7f; 2008, s. 181) menar att det hela tiden pågår en maktkamp mellan 

olika diskurser i ett specifikt sammanhang. Denna diskursiva kamp kan sägas vara en kamp 

om rätten att definiera diskursens innehåll och betydelse. Genom en sådan kamp kan 

hegemoniska diskurser, som annars ses som naturliga och förgivettagna, utmanas (Foucault, 

1993, s. 7ff; 2002, s. 110). Att det i texten lyfts fram som fullt möjligt att vara ensamstående 

och samtidigt bilda familj tolkar vi som att det finns flera olika och motstridiga diskurser i 

texten. I materialet kan vi se att det finns en diskurs kring tvåsamhet samt en diskurs kring 

den ensamstående föräldern. Detta menar vi kan ses som att texten byggs upp av, och är 

bärare av, olika diskurser kring organiseringen av familjelivet. Även om diskursen kring 

tvåsamhet framstår som den mer självklara, som den så kallade hegemonisk diskursen, så 

utmanas den av alternativa diskurser (Foucault, 1993, s. 14f; 2002, s. 103ff). Detta öppnar för 

möjligheten till förändring av synen på vad en familj är eller kan vara. 

  

6.1.2 Diskurs om binära kön 

 

I materialet har vi funnit en diskurs baserad på ett binärt tänkande. Diskursen uttrycks genom 

antaganden om att exempelvis könsidentitet existerar binärt. Detta då en aspekt av 

föräldralämpligheten beskrivs som möjligheten att definiera sig som man eller kvinna. 

 

6.1.2.1 Den textuella nivån 

 

I materialet framträder ett tydligt mönster kring binäritetens betydelse för möjligheten att 

anses vara en lämplig förälder. Under rubriken “Frågor om självkänsla, identitet och sexuell 

läggning” står det följande: 
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Hur är sökandens självkänsla? Hur trygg känner sig sökanden i sin identitet, 

könsidentitet och sexuella läggning? (Socialstyrelsen, 2014, s. 86, våra kursiveringar) 

 

På ett mer explicit sätt uttrycks detta i en faktaruta under samma rubrik. I faktarutan ges 

exempel på faktorer “som talar emot eller kan tala emot lämplighet”. Där nämns bland annat 

hur osäkerhet kring identitet och könsidentitet kan vara en sådan faktor (Socialstyrelsen, 

2014, s. 87).  

 

Vi ser här hur modaliteten i texten är något ambivalent. Utifrån meningen “som talar emot 

eller kan tala emot lämplighet” ger ordet “kan” en öppning mot mindre statiska tolkningar av 

lämpligheten. Samtidigt läggs fokus på att ostabila och otrygga identiteter anses krocka med 

en idé om lämplighet som förälder. Texten under avsnittet i stort instämmer i den mer strikta 

tolkningen av lämplighet.  

 

Vidare formuleras under rubrikerna i Socialstyrelsens handbok (2014) – “Särskilda frågor till 

ensamstående” och “Särskilda frågor till samkönade par” – exempel på binaritet:  

 

En annan viktig fråga rör hur sökanden kan tillgodose barnets behov av goda förebilder 

och naturlig kontakt med personer av båda könen under uppväxten. (Socialstyrelsen, 

2014, s. 103, våra kursiveringar) 

 

Hur kan sökanden tillgodose barnets behov av goda förebilder och naturlig kontakt med 

personer av båda könen under uppväxten? (Socialstyrelsen, 2014, s. 103, våra 

kursiveringar) 

 

Textens modalitet baseras på skribentens antagande om att “barnets behov” är en “naturlig 

kontakt med personer av båda könen”. Ordet naturlig tolkar vi som ett antagande om att detta 

är något som existerar oavsett vårt betecknande av det – således framstår uttalandet i texten 

som en vedertagen sanning. Då antagandena görs utan tydliga referenser ger detta en låg grad 

av intertextualitet. Detta blir problematiskt då det görs kunskapsanspråk utan att det 

presenteras hur kunskapen har skapats. Därmed blir makten som finns i själva 

kunskapsproduktionen osynliggjord.  

 

6.1.2.2. Den diskursiva praktiken 

 

Utifrån textens modalitet i relation till dess interdiskursivitet tolkar vi att texten bygger på en 

diskurs kring binaritet där två kön görs till varandras motsatser samtidigt som de anses 

komplettera varandra. Detta ser vi genom att “naturlig kontakt med personer av båda könen” 

är ett av “barnets behov”. Med denna språkanvändning konstrueras en sanning om att det 

finns två kön, dessa två kön förutsätts även ha specifika inneboende egenskaper. Detta sätt att 

se på kön som komplementärt, essentiellt och materiellt ser vi som en del av en diskurs om 

binära kön.  
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Diskursen om binära kön blir även tydlig i materialets tal om trygga och stabila identiteter. 

Bland annat läggs fokus på att osäkerhet kring könsidentiteten kan göra en olämplig som 

förälder. Butler (1990, s. 151) beskriver med den heterosexuella matrisen hur personer som 

faller utanför matrisens ramar görs obegripliga. Citaten ovan tolkar vi som ett uttryck för detta 

då människor som inte kan eller vill identifiera sig utifrån en binär idé om kön exkluderas. Då 

det i texten inte beskrivs vad som menas med en trygg könsidentitet, samtidigt som texten 

konstruerar kön utifrån en binär och komplementär tanke, tolkar vi det som en risk att icke-

binära transpersoner (alltså individer som inte definierar sig utifrån ett binärt könssystem) 

bedöms som osäkra. Alltså finns det en risk att du som icke-binär transperson, även om du är 

trygg i din identitet, ses som osäker utifrån en binär syn på kön. Vi kopplar även tanken om 

kön som komplementära till den heterosexuella matrisen, där maskulinitet separeras från 

femininitet (både kroppsligt och beteendemässigt) och där de två positionerna förväntas 

begära och åtrå varandra (Butler, 1990, s. 151).     

 

6.1.3 Diskurs om naturlighet  

 

I materialet har vi sett en diskurs kring naturlighet som bland annat befästs genom en 

argumentation kring biologi. Bland annat konstrueras den övre åldersgränsen utifrån biologins 

förgivettagna gränser.  

 

6.1.3.1 Den textuella nivån 

 

Handboken har ett avsnitt som rör den sökandes ålder. I avsnittet står det att vid 

lämplighetsbedömningen ska särskild hänsyn tas till sökandens ålder. Avsnitten fokuserar 

främst på den övre åldersgränsen men nämner också att den sökande ska ha fyllt 25 år för att 

få adoptera. Om det rör sig om adoption av eget barn eller makes barn, eller om det finns 

synnerliga skäl, så får även den som fyllt 18 år men inte 25 år adoptera (Socialstyrelsen, 2014, 

s. 75). Angående en övre åldersgräns står det i handboken: 

 

Hög ålder hos sökanden kan ur barnets perspektiv i sig vara ett tillräckligt skäl för att 

nämnden inte ska lämna ett medgivande. Utgångspunkten i resonemanget om en 

övre åldersgräns måste, enligt regeringen, vara det okända barnets bästa. Som argument 

för detta anger regeringen att föräldrar under åtskilliga år framåt ska ha styrka och 

flexibilitet att möta barnets speciella behov. (Socialstyrelsen, 2014, s. 74)  

 

Detta avsnitt i handboken bygger på den proposition som ligger till grund för den nuvarande 

adoptionslagen. I denna proposition står det även så här angående den sökandes ålder: 

 

Det är viktigt att åldersstrukturen i adoptivfamiljen inte alltför mycket skiljer sig från de 

flesta andra familjers (Prop. 2003/04:131, s. 61).  

 

Texten använder starka former av modalitet, så som “ska”, och texten gör det tydligt att det är 

få omständigheter som skulle göra att en högre ålder än 42 år skulle godkännas av rätten. 

Gällande transitiviteten uppfattar vi framförallt tre subjektspositioner i texten. Skribenten – 
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som företräder staten – är den som ges agens i texten. Barnet och den sökande får en central 

position men har inte någon agens i sammanhanget och framstår därför som passiva.   

 

När det kommer till den sökandes ålder fokuserar handboken främst på att den sökande inte 

bör vara för gammal vid ansökningstillfället. I texten framgår att det kan anses otydligt och 

svårt att bedöma vad som är en för hög ålder eftersom lagen inte uttrycker en övre 

åldersgräns. I propositionen till den nya adotionslagen föreslås en övre gräns på 42 år. I texten 

refererar de även till ett par olika domar från Regeringsrätten där sökande över 42 år fått 

avslag på sina ansökan om medgivande. Anledningar till denna gräns, som citaten ovan visar, 

kan tolkas som att det är den ungefärliga åldern då det inte längre är möjligt för ett 

heterosexuellt par att på biologisk väg få barn.  

 

Vi tolkar denna socialt konstruerade biologiska gräns, för att få barn på biologisk väg, som ett 

uttryck för en diskurs om naturlighet. Naturligheten och dess sanningsanspråk befästs genom 

att det i materialet argumenteras utifrån förgivettagna biologiska premisser. Dessa biologiska 

gränser hanteras som om de föregick språket och inte är diskursiva konstruktioner. Därför får 

biologin en starkt konstituerande och styrande effekt för att definiera vad som anses naturligt 

eller inte.  

 

6.1.3.2 Den diskursiva praktiken 

 

Som vi har skrivit under materialdiskussionen i metodavsnittet kan Socialstyrelsens dokument 

ses som adoptionsverksamhetens styrdokument. Vi läser materialet som en auktoritativt text 

då den är baserad på politiska och ideologiska grunder med ett inbyggt normativt syfte.    

Ett sätt att se textens produktionsförhållande (som är en del av den diskursiva praktiken) är att 

undersöka textens intertextualitet. I citaten ovan görs referenser till en proposition, till 

adoptionslagen och till rättsfall som rör åldersfrågan. Detta ser vi som ett uttryck för textens 

politiska ursprung. För sammanhanget blir det således en politisk diskurs som ges störst 

maktmässigt utrymme att definiera vad som blir möjligt att föreställa sig kring föräldraskap 

och ålder. I likhet med Foucault ser vi detta som ett uttryck för en hegemonisk diskurs vilken 

dikterar vem eller vilka som tillåts “tala” i ett visst sammanhang och vad som anses legitimt 

att säga (Foucault, 1993, s.7ff; 2002, s. 103ff).  

 

Att adoptivfamiljen på detta sätt ska efterlikna den biologiska familjen ser vi som ett tecken 

på textens interdiskursivitet då vi uttolkar att en diskurs om biologi knyts till en diskurs om 

naturlighet. Att sätta en övre åldersgräns för adoption baserat på en idé om fertilitet och att 

familjen på “naturlig” väg inte hade kunnat vara föräldrar till barnet om de varit äldre tolkar 

vi som ett sätt att få adoptivfamiljen att efterlikna den biologiska familjen utifrån idén om att 

den är den självklara modellen för hur en familj bör se ut. Ålderskriteriet är också ett av de få 

kriterier där det inte finns mycket till förhandlingsutrymme. Som citaten ovan visar så är hög 

ålder ett tillräckligt skäl i sig för nämnden att avslå ansökan om medgivande.  

 

6.1.4 Sammanfattande analys 
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Under följande rubrik kommer vi att visa på hur vi har kopplat ovan beskrivna diskurser till 

det tema vi valt att kalla diskurser kring likhet. Vidare kommer vi till viss del att koppla den 

diskursiva praktiken till den sociala praktiken.  

 

Den diskursiva ordningen grundar sig således på tankar om att skapa likhet genom 

normalisering av adoptivfamiljen i relation till idealfamiljen. Tvåsamhetsdiskursen, diskursen 

om binära kön och diskursen kring naturlighet utgör alla exempel på diskurser som vill tvinga 

adoptivfamiljen till assimilering in i en dominerande familjenorm. Rosenberg (2002, s. 99f) 

menar att assimileringsprocessen innebär ett krav på anpassning efter den priviligierade 

gruppen som regler och krav är utformade efter. Exkluderade grupper får därför svårigheter 

att leva upp till de krav och förväntningar som ställs på familjen.  

 

Tvåsamhetsdiskursen baseras på att idén om det ideala förhållandet sker mellan två parter. I 

materialet är tvåsamhetsdiskursen förknippad med ett krav på äktenskap/partnerskap och på 

ömsesidig kärlek. Samtidigt har vi sett hur presentationen av ensamstående sökande kan ses 

som en förskjutning av denna tvåsamhetsdiskurs. Jonsson Malm (2011, s. 33f) beskriver hur 

föräldraskapet inom kärnfamiljen kopplas till begrepp så som tvåsamhet, heterosexualitet, 

monogami, äktenskap och reproduktion. Tvåsamheten innebär att ett barn endast kan ha två 

föräldrar i social, juridisk och biologiskt bemärkelse. Det är således ovanstående normativa 

föreställningar om familjen som adoptivfamiljen ska assimileras in i. Jonsson Malm (2011, s. 

34) menar vidare att en komplementaritet mellan könen ingår i vad föräldraskapet bör utgöras 

av. Där moderskapet och faderskapet ses som motsatta och komplementära roller. Utifrån 

detta resonemang synliggörs hur tvåsamhetsdiskursen kan länkas samman med diskursen om 

binära kön. Vidare menar Jonsson Malm (2011, s. 104) att idén om den heterosexuella 

tvåsamheten även inbegriper föreställningar om naturlighet. Hon skriver att tanken tycks vara 

att för att kunna skapa ett barn måste det finnas en intim relation mellan en man och en 

kvinna. Hon menar till exempel att det tycks omöjligt att föreställa sig att ett syskonpar 

adopterar ett barn tillsammans. Detta då det ses som onaturligt för syskonpar att skaffa barn 

tillsammans. Vi menar, utifrån en liknande idé, att en övre åldersgräns för att få adoptera 

utgår ifrån idéer om naturlig fertilitet. Föräldraskapet förknippas alltså med idéer om biologi 

och naturlighet istället för sociala eller juridiska konstruktioner. Adoptivfamiljen, som inte 

bygger biologiska band, konstrueras ändå utifrån en idé där biologiska band är grunden för 

vad en familj bör vara.  

 

6.2 Diskurser kring särskiljande 
 

6.2.1 Diskurs om adoptivfamiljen som annorlunda 

 

I materialet har vi uppmärksammat en diskurs som beskriver adoptivbarnet som annorlunda 

och speciellt sårbart vilket i sin tur även innebär att adoptivfamiljen konstrueras som 

annorlunda. Adoptivfamiljen ställs i materialet genomgående i relation till en tänkt idealfamilj 

varför den indirekt beskrivs som avvikande.  
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6.2.1.1 Den textuella nivån 

 

Den som ska adoptera måste ha sådana personliga egenskaper och förmåga till samspel 

att adoptivbarnets särskilda behov kan tillgodoses. (Socialstyrelsen, 2014, s. 61) 

 

Det är viktigt att ett adoptivbarn får komma till väl förberedda föräldrar. Föräldrarna 

ställs inför en stor utmaning när de tar emot ett barn, vars bakgrund och tillvaro före 

adoptionen är mer eller mindre känt. (Socialstyrelsen, 2014, s. 45) 

 

I båda de ovan presenterade citaten konstrueras en bild av adoptivbarnet som ett utsatt och 

behövande barn. Textens transivitet talar om barnets “särskilda behov” och att de blivande 

föräldrarna ställs inför en “stor utmaning” när de tar emot ett adoptivbarn. Adoptivföräldrarna 

tillskrivs ansvar för att tillgodose adoptivbarnets speciella och annorlunda behov samtidigt 

som ansvaret för orsakerna till barnets behov skiljs från adoptivföräldrarna.  

 

Beskrivningarna av adoptivbarnet som utsatt och behövande är återkommande genom hela 

materialet. Endast vid enstaka tillfällen närmar sig texten en beskrivning av vad dessa behov 

och sårbarheter består av. Vid ett ställe i texten står det till exempel:  

 

Adoptivbarn kan ha svåra erfarenheter med sig i bagaget. De har ofta varit med om flera 

separationer, kan vara undernärda och understimulerade och i vissa fall ha varit med om 

traumatiska upplevelser. (Socialstyrelsen, 2014, s. 67)  

 

Här ges inga förklaringar till hur detta skapar sårbarhet eller särskilda behov hos barnet, eller 

hur dessa behov tar sig uttryck eller vilka egenskaper som behövs för att möta dem. Inte heller 

problematiseras denna bild av adoptivbarnet genom andra beskrivningar eller förklaringar. 

Detta leder, enligt vår tolkning, till att staten kan legitimera de höga och normativa krav som 

ställs på adoptivfamiljen utifrån vad Socialstyrelsen i sin handbok definierar som icke-

normativt. Något som i sin tur genom språkets binära uppbyggnad automatiskt konstruerar 

normen i relation till vad den inte är. 

 

6.2.1.2 Den diskursiva praktiken 

 

I materialet har vi uppfattat att adoptivbarnet beskrivs som oerhört sårbart, skört och med 

speciella behov. Detta konstruerar i förlängningen även adoptivfamiljen som annorlunda. 

Sanningsanspråken som görs genom att konstruera adoptivbarnet och adoptivfamiljen som 

annorlunda är ett sätt att utesluta andra utsagor kring adoptivbarnet och adoptivfamiljen. 

Något som Foucault (1993, s. 7ff; 2008, s. 181f) beskriver som den hegemoniska diskursen i 

sammanhanget vilken definierar vilka utsagor som blir möjliga samt tillmäts legitimitet. 

Denna utestängningsmekanism av alternativa utsagor konstruerar adoptivbarnet och 

adoptivfamiljen som annorlunda. I och med skapandet av adoptivfamiljen som annorlunda 

befästs på samma gång en familjenorm där de biologiska banden är centrala. Vi kopplar detta 

till hur poststrukturalismen beskriver att språkets struktur skapas och upprätthålls genom 

binära oppositioner så som exempelvis normalitet och avvikelse, naturligt och onaturligt samt 



36 

 

man och kvinna. Dessa kategorier får sin betydelse i relation till varandra, vad den ena är är 

den andra inte (Ambjörnsson, 2006, s. 41). Således skapas adoptivbarnet och adoptivfamiljen 

som annorlunda i relation till “idealfamiljen”, alltså det som adoptivfamiljen inte är.  

 

Även Malinda Andersson har i sin avhandling Blodet och rötternas logik (2010, s. 58f) 

diskuterat hur adoptivbarnets speciella behov kan ses som ett uttryck för ett annorlundaskap. 

Andersson visar hur beskrivningar av adoptivbarn i Socialstyrelsens handbok från 1997 som 

“övergivna”, “föräldralösa” eller “bortlämnade” kan ses som en diskursiv rest av moralism. 

Andersson beskriver hur detta kan lokaliseras till en tid i Europa när nya perspektiv på barn 

och barndom växte fram. Dessa perspektiv präglades bland annat av att barndomen skulle 

utspela sig i specifika rum, så som i ett privat hem, inom en familj och en nation. Barn som 

hamnade utanför dessa rum blev föremål för räddning. Även om formuleringen ser 

annorlunda ut i den nyare upplagan av handbok från Socialstyrelsen som vi undersöker, 

tycker vi att vi kan se ett liknande perspektiv på adoptivbarnet som utsatt och försatt av andra 

utanför den önskvärda formen av barndom. När ingen kontextuell beskrivning eller förklaring 

av detta ges förblir bilden av adoptivbarnet förenklad och oproblematiserad. Kraven som, 

utifrån detta, ställs på de föräldrar som vill adoptera ett barn blir problematiska då 

Socialstyrelsen inte visar upp en transparent och refererad bild av varför dessa höga och 

normativa krav ska ställas på adoptivfamiljen. Den icke kontextuella bilden av adoptivbarnet 

konstruerar adoptivbarnen som en homogen grupp. Något som dels konstruerar adoptivbarnet, 

men också adoptivfamiljen, som annorlunda.  

 

6.2.2 Diskurs om heteronormativitet 

 

I materialet har vi funnit en diskurs kring vad idealfamiljen inte utgörs av. Detta blir till 

exempel synligt i texten då en del grupper separeras från de övriga genom att presenteras 

under särskilda rubriker.  

 

6.2.2.1 Den textuella nivån 

 

Då det inte rör sig om ett heterosexuellt monogamt par – i texten – så rör det sig istället om en 

ensamstående sökande eller ett samkönat par. Relevansen av att vara ett par – två personer 

som ingår i en kärleksrelation – verkar vara av stor vikt. För ensamstående gäller att nätverket 

omkring ska väga upp för denna andra person i paret som “saknas”.  

 

Följande citat menar vi synliggör de normer kring familjens organisering som Socialstyrelsen 

(2014) presenterar. I dokumentet beskrivs samkönade par och ensamstående adoptanter enlig 

följande: 

 

När det gäller ensamstående sökande eller samkönade par behöver utredaren ställa 

specifika och mer ingående frågor på vissa områden. Utredaren behöver då förklara 

varför, så att frågorna inte uppfattas som kränkande eller särbehandlande. 

(Socialstyrelsen, 2014, s. 53) 
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Vidare formuleras de specifika frågorna till ensamstående på följande sätt: 

 

Hur mycket stöd och avlastning är det realistiskt att sökanden kan få? Finns det någon 

som är beredd att träda in och ta ansvar som engagerad ”extraförälder”, såväl 

känslomässigt som praktiskt? Vänner kan ha en allmänt stödjande inställning, men det 

är något annat att faktiskt vilja och kunna träda in och hjälpa till när det behövs. Hur 

tänker sökanden kring att möta ett barns frågor om varför det bara har fått en förälder 

och eventuella förebråelser mot sökanden för det? Har sökanden reflekterat över vad det 

betyder för ett barn att kanske känna oro för att förlora sin enda förälder – igen? 

(Socialstyrelsen, 2014, s.103) 

 

Och de specifika frågorna till samkönade par såhär: 

 

Känner en homo- och bisexuell sökande sig respekterad i sin familj (av föräldrar, 

syskon etc.)? Hur påverkar fördomar i omgivningen möjligheten för sökanden att vara 

öppen kring sin sexuella läggning inför övrig släkt och vänner? Vad betyder eventuella 

svårigheter för möjligheten att få stöd i föräldraskapet från det sociala nätverket? Vad 

betyder det för ett eventuellt adoptivbarns kontakter med och tillhörighet till sin 

blivande släkt? Hur kan sökanden kompensera eventuella slitningar genom att bygga 

upp andra nätverk? (Socialstyrelsen, 2014, s.103) 

 

Textens instämmande i de ovan presenterade citaten är ett uttryck för en hög grad av 

modalitet. Vilket vi ser genom användandet av ordet “behöver”  och “kan” som vi tolkar som 

tvingande i sammanhanget. Textens intertextualitet som utgörs av orefererade antaganden ger 

uttalandena en stark sanningseffekt, då de i citaten presenteras som vedertagna sanningar.  

 

Vidare tas infertilitet och ofrivillig barnlöshet upp i Socialstyrelsens handbok under rubriken 

”Förluster och trauman t. ex. ofrivillig barnlöshet” i och med att medgivandeutredningens 

olika delar beskrivs. 

 

Det är också av stor vikt att sökanden har bearbetat den eventuella sorgen över att inte 

kunna få ett biologiskt barn. Adoption får inte vara ett sätt att försöka reparera och 

bearbeta sorgen över infertiliteten. Ofrivillig barnlöshet innebär ofta också en svår 

påfrestning för individen och för förhållandet. Det kan t. ex påverka självkänslan och 

den egna föreställningen om att kunna klara av att vara mamma eller pappa. I enstaka 

fall kan barnlöshet vara ett symptom på konflikter i relationen mellan de sökande. 

(Socialstyrelsen, 2014, s. 88) 

 

Detta citat lägger stort fokus på att den ofrivilliga barnlösheten innebär en stor sorg och 

påfrestning, och beskrivs som en potentiell kris för individen. Situationen kopplas även 

samman med problem och slitningar i relationen mellan de sökande. Genom att beskriva den 

ofrivilliga barnlösheten med starka psykologiska ord så som kris och trauma konstrueras, i vår 

läsning, det biologiska föräldraskapet som det normala och som det eftersträvansvärda. Det är 

en brist och en sorg att inte ha biologiska barn. I utsagan konstrueras även möjligheten att 
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adoption, av vissa, skulle kunna användas som ett plåster på såret, eller sätt att reparera en 

sorg. Även om utsagan menar att detta inte är önskvärt så framskrivs adoptionsföräldraskapet 

som ett andrahandsalternativ.   

 

Modaliteten i citaten kan sägas vara stark då ord och betoningar så som ”det är av stor vikt” 

och ”adoption får inte” används. I dessa aspekter öppnar resonemanget kring ofrivillig 

barnlöshet inte upp för någon vidare problematisering. Den ofrivilliga barnlösheten har 

konstaterats utgöra ett potentiellt problem. Citatet visar – genom en svag intertextualitet – på 

hur utsagan inte bygger på hänvisningar till forskning eller eller annan vetenskaplig litteratur. 

Detta kan också tolkas som ett sätt att se på barnalängtan, och då främst längtan efter 

biologiska barn, som naturlig och kunskapen om detta som ”sunt förnuft” snarare än socialt 

konstruerad.    

 

Socialstyrelsen beskriver vidare i handboken frågor som det är viktigt att ställa till de sökande 

och för de sökande att reflektera över: 

 

Vad betyder det att inte kunna föra sina gener vidare, att inte kunna känna igen sina och 

partnerns egenskaper och utseende i ett barn? (Socialstyrelsen, 2014, s. 88) 

 

I och med att dessa frågor, utformade på detta sätt, lyfts fram som viktiga har Socialstyrelsen 

bestämt att genetiskt arv och biologiska band är viktiga. Frågorna är inte formulerade som om 

det finns utrymme att förhandla eller ifrågasätta huruvida det finns en betydelse av gener och 

biologi, bara graden av betydelse.  

 

6.2.2.2 Den diskursiva praktiken 

 

Utifrån vad som presenteras i ovanstående citat ser vi hur den heteronormativa diskursen 

uttrycks genom att avsaknaden av biologiska familjeband hos adoptivfamiljen konstruerar den 

som annorlunda. På liknande vis blir även avskiljandet under speciella rubriker för 

samkönade par och ensamstående sökanden ett uttryck för samma heteronormativa diskurs. 

Exempelvis nämns i texten att när “[...] det gäller ensamstående sökande eller samkönade par 

behöver utredaren ställa specifika och mer ingående frågor på vissa områden. Utredaren 

behöver då förklara varför, så att frågorna inte uppfattas som kränkande eller 

särbehandlande.” (Socialstyrelsen, 2014, s. 53). I den här meningen kan vi se hur skribenten 

konstruerar ensamstående och samkönade par som avvikare. Att ensamstående sökande och 

samkönade par presenteras under speciella rubriker kan tolkas som att de inte är inkluderade i 

den övriga texten. Vilken skulle kunna förstås som att den rör sig om dem som är inkluderade 

i normen. Rosenberg (2002, s. 98ff) menar att exkludering är en av heteronormativitetens 

bärande principer. Exkludering sker genom att avvikelser utesluts ur normen genom 

uppdelning mellan vi och dem. Urskiljandet – genom speciella rubriker för samkönade par 

och ensamstående sökanden – kan ses som en sådan exkludering genom att dessa grupper då 

utesluts från det som anses normalt.  
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Utifrån avsaknaden av biologiskt släktskap konstrueras adoptivfamiljen i relation till den 

biologiska familjen som annorlunda. Även heterosexuella ensamstående och heterosexuella 

par som inte kan producera biologiska barn utesluts ur heteronormativiteten. Detta då de inte 

kan uppfylla den heteronormativa matrisen eftersom de gör sin heterosexualitet på “fel” sätt. 

Rubin (1984) beskriver att det främst är en monogam, reproduktiv heterosexualitet som 

privilegieras medan andra sätt att leva förtrycks.  

 

Samtidigt kan vi i materialet se att samkönade par och ensamstående sökande inkluderas rent 

konkret i texten genom att de finns representerade. Detta ser vi, ur ett historiskt perspektiv, 

som en viss förskjutning av vem eller vilka som tillåts vara en familj. Det leder till en öppning 

gällande vilka familjepraktiker som görs begripliga och hur detta i sig utmanar 

“idealfamiljens” hegemoniska position. Utifrån queerteorins beskrivning av 

heteronormativitetens bärande principer kan vi förstå hur assimileringen av det avvikande 

sker på den dominerande kulturens premisser och hur inkluderingen sker utan att den 

dominerande normen egentligen förändras (Rosenberg, 2002, s. 99f, Ambjörnsson, 2006, s. 

70). Även Peterson (2013, s. 503) skriver om hur inkluderingen av icke-heterosexuella 

familjepraktiker på det sociala arbetets fält fortfarande sker på heterosexualitetens villkor. 

Detta ser vi genom att de samkönade paren och ensamstående sökande inte är en del av 

materialet i sin helhet utan presenteras under specifika rubriker och endast där. Genom detta 

avskiljande tolkar vi att samkönade par och ensamstående exkluderas ur det övriga materialet. 

Dessa avvikande grupper kan alltså ses som inkluderade, då de rent konkret är med i texten, 

men deras närvaro har inte i grunden förändrat konstruktionen av familjen utan är tillagda 

“ovan på” den redan existerande bilden av familjen som uttrycks i materialet.    

 

6.2.3 Sammanfattande analys 

 

Precis som under den sammanfattande analysen för diskurser kring likhet kommer vi här i 

viss mån att koppla den diskursiva praktiken till den sociala praktiken. Vi kommer även att 

visa på hur vi har kopplat ovan beskrivna diskurser till det tema vi valt att kalla diskurser 

kring särskiljande.  

 

Adoptivfamiljen kan förstås utifrån tankar om likhet, men vi ser också hur adoptivfamiljen 

förstås som annorlunda i relation till en tänkt “idealfamilj”. Detta har vi valt att kalla diskurser 

kring särskiljande. I avsnittet om adoptivfamiljen som annorlunda har vi undersökt hur 

adoptivbarnets unika behov konstruerar både barnet och föräldrarna som avvikande. I 

avsnittet som handlar om vad som inte kan eller får inkluderas i heteronormen har vi tittat på 

hur ensamstående sökande och samkönade par samt heterosexuella par som är ofrivilligt 

barnlösa beskrivs som avskilda från de övriga. I detta läser vi in hur dessa grupper utesluts ur 

normen kring den önskvärda familjen. Särskiljandet bygger på en dikotomisering genom 

uppdelningen mellan de som ingår i normen och de som exkluderas ur normen. Detta innebär 

också en hierarkisering där den ena kategorin blir mer privilegierad än den andra. Samtidigt 

kunde vi se i materialet att samkönade par och ensamstående sökande inkluderas rent konkret 

i texten genom att de alls nämns. Inkluderingen sker dock på ojämlika villkor där de ska 

inkluderas in i den dominerande kulturens norm utan att förändra denna. Konsekvenserna för 
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den sociala praktiken kan bli ojämn maktfördelning, kränkande praktiker och ständigt 

särbehandlande.  

 

7. Diskussion 

 

I följande kapitel kommer vi att sammanfatta de slutsatser som vi gjort utifrån vår analys samt 

försöka besvara våra frågeställningar. Vi kommer även att koppla vår undersökning till annan 

forskning på området samt diskutera vilka frågor som kan vara intressanta att studera vidare.  

 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur diskursiva föreställningar kring familjen 

uttrycks i Socialstyrelsens handbok kring adoption (2014). Vi har, för att närma oss detta, 

fokuserat på att undersöka vem eller vilka som kan, eller tillåts, förstås som en familj och på 

vilka grunder de antingen inkluderas eller exkluderas i talet om familj och föräldraskap.  

 

Utifrån vår analys av materialet kunde vi se hur en bild av idealfamiljen konstruerades i 

texten. Bilden av familjen som skapas och återskapas i Socialstyrelsens handbok präglas både 

av en strävan efter likhet mellan olika typer av familjer och en särskiljande praktik där 

skillnad mellan normala och onormala familjer betonas. Gemensamt för båda dessa diskurser 

kring familjen är strävan efter att skapa den goda och lämpliga familjen. Antingen genom att 

peka ut vad som ej kan ingå i förståelsen av den ultimata familjen så som till exempel den 

ensamstående eller det samkönade paret. Eller genom att försöka assimilera det annorlunda in 

i normen genom att skapa en likhet mellan familjer.  

 

Diskurser kring likhet som vi hittade i materialet var en tvåsamhetsdiskurs, en diskurs om 

binära kön och en diskurs om naturlighet. Dessa tolkar vi som uttryck för en strävan efter 

likhet mellan adoptivfamiljen och “idealfamiljen”, att adoptivfamiljen ska konstrueras utifrån 

den mall som idealfamiljen utgör. Den tvåsamhetsdiskurs som vi sett i materialet skapar idéen 

om familjen och föräldraskapet som baserat på en intim och kärleksfull relation mellan två 

(helst en man och en kvinna) personer. Denna konstruktion utesluter därmed andra sätt att 

tänka på, och konstruera, familjen. Diskursen kring binära kön handlar om hur 

föräldralämplighet konstrueras utifrån idén om att det finns två komplementära kön. Här kan 

vi se hur materialet skapar den lämpliga och goda föräldern utifrån en heteronormativ 

uppfattning om att det krävs en trygg identitet, könsidentitet och sexuell läggning. Detta 

tolkar vi som ett uttryck för den heterosexuella matrisen där Butler (1990, s 151) menar att för 

att uppfattas som begriplig måste man följa ett binär ordning kring kön där maskulinitet 

separeras från femininitet (både kroppsligt och beteendemässigt) och där de två positionerna 

förväntas begära och åtrå varandra. Vi presenterar en diskurs om naturlighet som vi sett i 

materialet. Denna diskurs handlar främst om hur idéer om biologi och fertilitet skapar ramar 

för vem som får vara och bli en familj. Vi har analyserat hur materialet hanterar den övre 

åldersgränsen som finns för att få adoptera och sett hur den gränsen kopplas till en idé om ett 

naturligt föräldraskap. Man tillåts inte adoptera om man har överstigit en ålder då man på 

“naturlig” väg hade kunnat vara barnets förälder. Vi tolkar detta som ett sätt att försöka skapa 
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adoptivfamiljen i likhet med den biologiska familjen, där den biologiska familjen får utgöra 

den självklara och naturliga mallen för en god familj.  

 

Diskurser kring särskiljande som vi hittade i materialet var en diskurs om adoptivfamiljen 

som annorlunda samt en diskurs om heteronormativitet. Dessa tolkar vi som ett uttryck för att 

adoptivfamiljen konstrueras som olik och särskild i relation till “idealfamiljen”. Detta får 

konsekvensen att bilden av familjen som konstrueras i materialet är väldigt snäv och 

exkluderar familjepraktiker som avviker från normen. Vi såg att det fanns en diskurs om 

adoptivfamiljen som annorlunda i materialet där främst adoptivbarnet konstrueras som oerhört 

skört, speciellt och med särskilda behov. I förlängningen skapas adoptivbarnet, och även 

adoptivfamiljen, på detta sätt som annorlunda och avvikande i relation till det “vanliga” 

barnet och den “vanliga” familjen. I materialet såg vi även en diskurs om heteronormativitet. 

Detta blev tydligt då samkönade par och ensamstående sökande presenteras under särskilda 

rubriker och alltså framstår som egna och avskilda grupper. Detta tolkar vi som att “det 

riktiga” och önskvärda föräldraskapet är något annat, alltså det som samkönade par och 

ensamstående inte är. I denna diskurs ingår även normer kring vilken slags heterosexualitet 

som anses vara en lämplig grund för ett föräldraskap. Detta ser vi bland annat i hur infertilitet 

och ofrivillig barnlöshet hanteras i materialet. Att ha biologiska band till sitt barn lyfts i 

materialet fram som viktigt och som att det finns en potentiell sorg i att inte föra sina gener 

vidare. Detta tolkar vi som ett uttryck för att det är en särskild (reproduktiv heterosexualitet) 

form av familjepraktik som utgör normen för familjen. Med hjälp av queerteorin har vi 

förstått detta som att även vissa former av (“misslyckad”) heterosexualitet missgynnas eller 

förtrycks inom den heteronormativa förståelseramen (Rubin, 1984).  

 

Vi tänker oss vidare att de diskurser om likhet och särskiljande som vi ovan presenterat ger 

uttryck för en och samma exkluderingsprocess. Diskurserna kring särskiljande och likhet 

bidrar till ett upprätthållande av en viss premierad familjepraktik (“idealfamiljen”). Olika 

alternativa sätt att göra familj på osynliggörs i materialet genom att endast väldigt få 

familjepraktiker lyfts fram som begripliga. Till exempel nämns aldrig möjligheten att som 

vänner bilda familj eller att fler än två vuxna tillsammans är föräldrar. Andra familjepraktiker 

än den tvåsamma och monogama ingår alltså inte i Socialstyrelsens bild av vad en familj kan 

vara.   

 

Vår sista frågeställning “Finns exempel på motstridiga diskurser i dokumentet?” har haft som 

uppgift att belysa huruvida någon form av motstånd går att finna i materialet. Vi var 

intresserade av att undersöka förändringspotentialen i Socialstyrelsens handbok och i 

förlängningen om någon form av social förändring gick att se i dokumentet. Under avsnittet 

om tvåsamhetsdiskursen diskuterar vi bland annat hur representationen av ensamstående gör 

att tvåsamhetsdiskursen inte står helt oemotsagd. På ett liknande sätt problematiserar vi under 

diskursen om heteronormativitet hur ensamstående och samkönade par inkluderas rent 

konkret i texten. Samtidigt görs de inte till en del av det övriga materialet då de presenteras 

under speciella rubriker. Detta tolkar vi som uttryck för att en viss diskursiv förskjutning skett 

men att det fortfarande är på den dominerande kulturens villkor som inkluderingen sker. I vårt 

material kan vi se spår av en förändring i linje med den forskning vi presenterat som 
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diskuterar moderniseringsprocesser i samhället och en så kallad kulturell friställning eller 

avtraditionalisering. Samkönade par och ensamstående tillåts adoptera och bli erkända som 

legitima familjekonstellationer. Materialet genomsyras även av en idé om den reflexiva 

människan där de sökande förväntas reflektera och resonera kring sin egen förmåga, 

lämplighet och historia. Detta kopplar vi till Giddens resonemang kring en intimisering av 

relationer där människor i högre utsträckning än förr tillsammans ska förhandla kring 

relationens premisser och regler. Men i kontrast till moderniseringsteoretikerna tycker vi att vi 

endast kan se hur denna förändring av organiseringen av relationer gäller 

“vuxenrelationerna”. En förändring kan skönjas i vilka slags relationer mellan vuxna som är 

acceptabla; att vara homo- eller bisexuell anses inte konstigt och Socialstyrelsen förväntas ta 

hänsyn till dessa former av relationer. Men i relation till ett barn, och när det kommer till vad 

en familj är och kan förväntas vara, tycker vi inte att samma förändrade och öppna inställning 

finns. Medan de vuxna förväntas vara reflexiva och handlande individer, så konstrueras barnet 

sällan som ett subjekt. Barnet är för det mesta passivt och tycks inte vara en del av den 

“moderna” relationen.     

 

Våra slutsatser att den familj som konstrueras i Socialstyrelsens handbok bygger på normativa 

idéer om kön, sexualitet och familjepraktiker går i linje med tidigare forskning på området. 

Jonsson Malm (2011), Lindgren (2011) och Andersson (2010) konstaterar i sina avhandlingar 

att adoptivbarnet konstrueras som avvikande och därför kräver en speciellt lyhörd, moralisk 

och ansvarstagande familj. Den tidigare forskningen menar att den traditionella kärnfamiljen 

på så sätt blir den norm som de icke-biologiska eller “onaturliga” familjepraktikerna ställs 

mot. (Andersson, 2010; Lindgren, 2011, s. 31ff; Jonsson Malm, 2011, s. 299f) Andersson 

(2010) och Peterson (2013) menar vidare – vilket vi också sett uttryck för i vårt material – att 

det finns en strävan efter likhet där den avvikande familjen konstrueras så nära idealet som 

möjligt.  

 

7.1 Metoddiskussion och vidare forskning 
 

De metodologiska problem som vi stött på under arbetet med vår studie har framförallt varit 

att skilja mellan den diskursiva praktiken och den sociala praktiken. Detta är en svårighet som 

ofta diskuteras i relation till den kritiska diskursanalysen. Vidare uppmärksammade vi en 

svårighet under analysen att på ett tydligt sätt avgränsa och skilja mellan den textuella nivån 

och den diskursiva praktiken. Den här svårigheten påverkar hur tydlig vår presentation av de 

olika nivåerna är. Vi upplevde det svårt att till exempel separera analyser kring textens 

modalitet och transivitet från diskussioner om textens produktionsförhållanden som är en del 

av den diskursiva praktiken. Att undersöka vilken slags verklighet som texten förhåller sig till 

upplevde vi som nära förknippat med den diskursiva praktiken. Denna svårighet är något som 

i sin sin tur påverkar studiens validitet då vi stundvis upplevt det som svårt att vara tydliga 

med hur metodens verktyg använts. Dock anser vi att studiens validitet stärks genom att 

tidigare forskning – som vi ovan sett – har kommit fram till liknande eller närliggande 

resultat. Våra kunskapsanspråk bekräftas därmed av annan forskning som i sig kan anses leva 

upp till rådande krav på vetenskaplighet. Trots vissa svårigheter med tillämpningen av 
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modellen anser vi ändå att den har varit fruktbar. Dels har modellen erbjudit oss möjligheten 

att göra en ingående analys av den textuella nivån genom att fokusera på textens lingvistiska 

aspekter. Även Faircloughs idéer kring dialektiken mellan den textuella och den diskursiva 

praktiken har gjort det möjligt för oss att se hur texten inte står fri från underliggande 

ideologiska antaganden. 

 

Vidare forskning skulle kunna vara att titta mer på vilka konsekvenser de diskurser som vi 

fångat upp kan få i den sociala praktiken då vi inom ramen för den här uppsatsen inte haft 

möjlighet att göra det. Dels på grund av omfattningen på uppsatsen men även med grund i att 

vårt material inte rör sig så mycket i den sociala praktiken. En möjlighet för att göra detta 

skulle kunna vara att titta på utredningar där Socialstyrelsens handbok rörande adoption 

tillämpas. På så sätt skulle det kunna vara möjligt att titta på de ideologiska verkningar – som 

Fairclough pratar om – som den diskursiva praktiken får för den sociala praktiken.  



44 

 

8. Referenser 

 

Ambjörnsson, F. (2006). Vad är queer?. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Andersson, M. (2010). Blodets och rötternas logik: internationell adoption i välfärdens 

      diskursiva praktik. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2010. Uppsala. 

 

Beck, U.& Beck-Gernsheim, E. (1995). The normal chaos of love. London: Polity Press. 

 

Bergström, G. & Boréus, K. (2005). Diskursanalys. I G. Bergström & K. Boréus 

      (Red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

      diskursanalys. (s. 305-362). Lund: Studentlitteratur. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

Burr, V. (2015). Social constructionism. (Third edition.) London: Routledge. 

 

Butler, J. (1990). Gender trouble: feminism and the subversion of identity. New York: 

      Routledge. 

 

Bäck-Wiklund, M. & Bergsten, B. (1997). Det moderna föräldraskapet: en studie av familj 

      och kön i förändring. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Börjesson, M. & Palmblad, E. (red.) (2007). Diskursanalys i praktiken. (1. uppl.) 

      Malmö: Liber. 

 

Fairclough, N. (1992). Discourse and social change. Cambridge: Polity. 

Foucault, M. (1993). Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France den 

      2 december 1970. Stockholm: B. Östlings bokförl. Symposion. 

 

Foucault, M. (2002). Sexualitetens historia. Bd 1, Viljan att veta. ([Ny utg.]). Göteborg: 

      Daidalos. 

 

Foucault, M. (2008). Diskursernas kamp. Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion. 

Giddens, A. (1995). Intimitetens omvandling: sexualitet, kärlek och erotik i det moderna 

      samhället. Nora: Nya Doxa. 

 

Höjer, I. (2001). Fosterfamiljens inre liv. Diss. Göteborg : Univ., 2001. Göteborg. 

 

Johansson, T. (2009). Familjeliv. (1. uppl.) Malmö: Liber. 

 

Jonsson Malm, C. (2011). Att plantera ett barn: internationella adoptioner och assisterad 



45 

 

    befruktning i svensk reproduktionspolitik. Diss. Lund : Lunds universitet, 2011. Lund. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) Lund: 

      Studentlitteratur. 

 

Larsson, S. (2005). Kvalitativ metod. I S. Larsson, J. Lilja, & K. Mannheimer (Red.), 

      Forskningsmetoder i socialt arbete (s. 91-128), Lund: Studentlitteratur. 

 

Lind, J. & Lindgren, C. (2012). Adoptivfamiljen. I M. Bäck-Wiklund & T. Johansson (Red.), 

      Nätverksfamiljen (s. 239-256). Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Lindgren, C. (2006). En riktig familj: adoption, föräldraskap och barnets bästa 1917-1975. 

      Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2006. Stockholm. 

 

Lindgren, C. (2011). Barnets väl – samhällets ansvar: Utredning av blivande adoptivföräldrar 

      1955-2008. I H. Bergman, M. Eriksson & R. Klinth (Red.), Föräldraskapets politik: från 

      1900- till 2000-tal (s. 27-53), 1. uppl., Dialogos, Stockholm. 

 

Mills, S. (1997). Discourse. London: Routledge. 

 

O'Shaughnessy, T. (1994). Adoption, social work and social theory: making the connections. 

      Aldershot: Avebury. 

 

Payne, M. (2008). Modern teoribildning i socialt arbete. (2., svenska utg.) Stockholm: Natur 

      & Kultur. 

 

Peterson, C. (2013). The Lies That Bind: Heteronormative Constructions 

      of “Family”. Social Work Discourse, Journal of Gay & Lesbian Social Services, 25:4, 

      486-508. doi: 10.1080/10538720.2013.829394 

 

Rorty, R. (red.) (1992). The linguistic turn: essays in philosophical method : with two 

      retrospective essays. Chicago: Univ. of Chicago Press. 

 

Rosenberg, T. (2002). Queerfeministisk agenda. Stockholm: Atlas. 

 

Rubin, G. (1984). Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality. I 

      Vance (Red.), Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality. London: Pandora. 

 

Sverige. Socialstyrelsen (2014). Adoption: handbok för socialtjänstens handläggning av 

      internationella och nationella adoptioner. [Reviderad utgåva]. [Stockholm]: 

      Socialstyrelsen. 

 

Sverne Arvill, E. & Svensson, A. (2008). Adoption. (2., [uppdaterade] uppl.) Stockholm: 

      Norstedts juridik. 



46 

 

 

Williams, G. (1999). French discourse analysis: the method of post-structuralism. London: 

      Routledge. 

 

Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

      Studentlitteratur. 

 

Ziehe, T. (1993). Kulturanalyser: ungdom, utbildning, modernitet : essäer. (3. uppl.) 

      Stockholm: B. Östlings bokförl. Symposion. 

 

Ziehe, T. (2003). Ny ungdom: om ovanliga läroprocesser. ([Ny utg.]). Stockholm: Norstedt. 

 

Elektroniska källor 

 

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor. (2012). Medgivandeutredning. Hämtad 

      2015-12-18, från  

      http://www.mia.eu/sv/Att-adoptera/Foraldrautbildning/Medgivandeutredning/ 

 

Prop. 2003/04:131. Internationella adoptionsfrågor. Tillgänglig: 

      http://data.riksdagen.se/fil/ECF2F49F-FCCE-4FAB-B88C-FADBFDE2CDDB 

 

Wall. J. (2015, 20 februari). Nya babylyckan - nu börjar tuffa processen. Expressen. Hämtad 

      2015-09-23 från  

      http://www.expressen.se/kvp/sport/nya-babylyckan---nu-borjar-tuffa-processen/  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



47 

 

9. Bilaga 

 
 

Gayle Rubins sexuella värdehierarki ur Ambjörnsson (2006, s. 86) 

 

 


