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Abstract!

This thesis analyses social worker’s assessments of appropriate same-sex parenthood in the 

case of second-parent adoption in Sweden to thereby investigate the governmentality directed 

toward same-sex parents and how this governing practise normalises certain discourses on 

parenthood. The material consists of interviews with social workers conducting second-parent 

adoptions, which have been analysed through a discourse analysis deploying theoretical 

frameworks on governmentality, heteronormativity and family theory. The thesis has 

provided a deeper understanding of the effects of normative discourses on the exercise of 

public authority in the case of second-parent adoption. Great differences have been found 

among which criteria are used to condition same-sex parenthood and the impact of social 

workers own perceptions of suitable parenthood and the purpose of the assessment process. 

 

Key words: same-sex parenthood, second-parent adoption, assessment process, social work, 

governmentality, heteronormativity, family theory. 
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1.#Inledning#

 
Vi var verkligen inte i en position att börja krångla. Då hade jag inte tillåtits adoptera.  

Så du, du är verkligen helt i deras händer – deras välvilja.1 

 
När ett juridiskt samkönat par får barn utanför svensk sjukvård måste den partner som inte har 

fött barnet eller bidragit med sperma närståendeadoptera sitt eget barn för att erkännas 

rättsligt föräldraskap – något som inte gäller heterosexuella par i samma situation.2 För att en 

ansökan om närståendeadoption ska godkännas krävs att paret är gifta eller registrerade 

partners och att svensk domstol ska bedöma att adoptionen är till fördel för barnet. 

Tingsrätten begär därför ett yttrande från socialnämnden i den kommun där paret är bosatta 

gällande huruvida den sökande är lämplig som förälder. Det saknas emellertid reglering för 

vad socialsekreterarna ska utreda och bedöma i relation till vem som är en lämplig förälder.3 

Den oreglerade bedömningsprocessen styrs därför av socialsekreterarnas egna normer och 

uppfattningar om lämpligt föräldraskap vilket påverkar de kriterier som socialsekreterarna 

anser att samkönade föräldrar måste uppfylla.  

 
Vad som är en lämplig förälder och till fördel för barnet är således inte något på förhand givet 

utan skapas diskursivt genom de sätt som socialsekreterarna talar om och förstår dessa 

begrepp. Därmed bidrar socialsekreterarna till att skapa och vidmakthålla diskurser om 

önskvärt föräldraskap, diskurser som formar den bedömning som drabbar samkönade 

föräldrar. Många juridiskt samkönade föräldrar vittnar om hur socialsekreterarnas tal om 

föräldraskap och de frågor de ställer till paret under den hemutredning som genomförs är 

okänsliga, irrelevanta och ibland direkt kränkande. Flera föräldrar upplever även, som citatet 

ovan visar, att de inte vågar kritisera den kränkande behandling de möter då deras möjlighet 

att få adoptera sitt barn är helt beroende av socialsekreterarens välvilja.4 Det saknas idag 

forskning om socialsekreterares uppfattningar om lämpligt föräldraskap och hur detta 

påverkar bedömningsprocessen i samband med samkönad närståendeadoption. Jag ämnar 

därför med denna uppsats belysa detta viktiga problem och bidra med värdefull och unik 

                                                
1 Malmquist, Anna, 2015b, ”A crucial but strenuous process: Female same-sex couple’s reflections on second-
parent adoption”, i Journal of GLBT Family Studies, 11(4), s 368. (Citat översatt från engelska av författaren). 
2 Mägi, Erik & Zimmerman, Lina-Lea, 2015, Stjärnfamiljejuridik, s 186ff. 
3 Socialstyrelsen, 2014, Adoption: Handbok för socialtjänstens handläggning av internationella och nationella 
adoptioner, s 175 samt 186f. 
4 Malmquist, Anna, 2015b, ”A crucial but strenuous process: Female same-sex couple’s reflections on second-
parent adoption”, i Journal of GLBT Family Studies, 11(4), s 362ff. 
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kunskap om de normer och uppfattningar som styr socialsekreterarnas utredning och 

bedömning av lämpligt samkönat föräldraskap och de diskurser som skapas och vidmakthålls 

genom detta. Jag kommer att göra detta utifrån intervjuer med socialsekreterare som arbetar 

med närståendeadoptioner bland juridiskt samkönade föräldrar och en diskursanalytisk metod 

som tar fasta på de problemförståelser som dominerar socialsekreterarnas utredningar.  

 
Den lagstiftning som idag endast tvingar samkönade par att genomgå närståendeadoption5 kan 

förstås som en statlig styrningspraktik för att reglera och villkora samkönat föräldraskap. Den 

myndighetsutövning som sker genom socialsekreterarnas utredningar utgör således en del i 

den svenska välfärdsstatens familjepolitiska styrning. Utifrån Michel Foucaults 

governmentalitetsteorier med fokus på den statliga biopolitikens disciplinerande och 

normaliserande karaktär kommer jag visa på hur socialsekreterarnas utredningar kan förstås 

som en statlig styrningspraktik. En styrningspraktik som tjänar till att begränsa samkönade 

föräldrars handlingsutrymme och som genom självreglering tvingar samkönade föräldrar att 

leva upp till högt ställda krav på personliga kvalifikationer utifrån samhälleliga normativa 

ideal. Den politiska viljan och styrningen kan på så sätt sägas göras personlig i och med att 

det blir upp till individen att anpassa sig efter de personliga krav och villkor som uppställs för 

att få bli juridisk förälder till sitt barn – villkor som inte uppställs för heterosexuella föräldrar 

vilket påvisar regleringens heteronormativa utgångspunkter. 6  Det politiska blir därmed 

personligt i socialsekreterarnas närståendeadoptionsutredningar. 

 

Syfte#och#frågeställningar#

Syftet med denna uppsats är således att analysera socialsekreterares bedömningar av lämpligt 

föräldraskap i samband med juridiskt samkönad närståendeadoption i Sverige idag. Detta för 

att på så sätt undersöka välfärdsstatens governmentalitet och den disciplinering som sker av 

föräldrar som faller utanför den heterosexuella normen och dess normalisering av vissa 

föräldraskapsdiskurser framför andra. Detta kommer att ske utifrån följande frågeställningar:  

! Vilka kriterier7 väljer socialsekreterarna att bedöma och varför har de valt dessa kriterier?  

! Vilka problemframställningar dominerar i socialsekreterarnas granskningar och hur kan 

dess diskursiva effekter förstås i termer av governmentalitet och heteronormativitet?  

! Vilka diskurser om föräldraskap skapas och vidmakthålls genom detta? 
                                                
5 För heterosexuella par som får barn gäller faderskapspresumtion då föräldrarna är gifta respektive 
faderskapsanmälan då föräldrarna är ogifta (detta oavsett faderns eventuella genetiska koppling till barnet). 
Heterosexuella föräldrar som får barn behöver således inte genomgå en närståendeadoption. 
6 Foucault, Michel, 2004, Sexualitetens historia, s 137ff. 
7 Med kriterier avses de krav som socialsekreteraren själv uppställer då etablerade bedömningskriterier saknas. 
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Uppsatsens#disposition#

Inledningsvis redogörs för tidigare forskning på området för att ge en bakgrund och kontext 

till uppsatsens ämne och visa på uppsatsens bidrag till forskningsfältet. Därefter följer en 

presentation av studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkter följt av en beskrivning 

av studiens material och hur detta har insamlats och bearbetats. Uppsatsens resultat- och 

analyskapitel redovisas i två delar där den första delen tar fasta på socialsekreterarnas 

förståelse av syfte och utgångspunkter för utredningen och den senare delen analyserar hur 

utredningen utförs och de kriterier som granskas. Kapitlet är strukturerat utefter olika teman 

som har framkommit under analysarbetet. Slutligen förs en avslutande diskussion där studiens 

analys sätts i relation till uppsatsens syfte och frågeställningar där vidare forskningsområden 

skisseras.  

 

2.#Bakgrund#och#tidigare#forskning#

Som nämnts inledningsvis saknas idag svensk forskning om socialsekreterares bedömningar 

av lämpligt föräldraskap i samband med samkönad närståendeadoption och de normer som 

styr socialsekreterarnas utredningar. Denna forskningsöversikt fokuserar därför på 

närliggande forskningsområden för att därigenom ge en bakgrund till uppsatsens ämne, 

placera uppsatsen i en forskningsmässig kontext och visa på uppsatsens bidrag till det 

genusvetenskapliga forskningsfältet. Inledningsvis presenteras svensk forskning om juridiskt 

samkönade föräldrars erfarenheter av närståendeadoptionsutredningar. Därefter följer en 

forskningsgenomgång av studier som på olika sätt analyserat svenska lagförslag och statliga 

utredningar kring samkönat föräldraskap. Som ett centralt begrepp i socialsekreterarnas 

utredning av samkönat föräldraskap i samband med närståendeadoption ges även en 

forskningsmässig bakgrund till barnets bästa och hur detta påverkar socialsekreterarna i deras 

bedömningar. Avslutningsvis presenteras internationell forskning som på olika sätt berör 

socialtjänstens utredningar och bedömningar i samband med samkönad adoption. 

 

Föräldrars#erfarenhet#av#närståendeadoption#

Ett fåtal studier berör samkönade föräldrars upplevelser av närståendeadoption i Sverige, dock 

till övervägande del lesbiska föräldrars erfarenheter (se ex. Malmquist 2015a, 2015b och 

Hamrud 2005). Den mest omfattande studien utgörs av Anna Malmquists artikel ”A crucial 

but strenuous process: Female same-sex couple’s reflections on second-parent adoption” 
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(2015b) som utgör en del i hennes aktuella psykologiska avhandling Pride and Prejudice: 

Lesbian Families in Contemporary Sweden (2015a). Artikeln som fokuserar just lesbiska 

föräldrars upplevelser av närståendeadoptionsprocessen bygger på intervjuer med 96 

föräldrar. Studien visar att föräldrarna ofta upplever adoptionsprocessen som utdragen och 

krävande där flera vittnar om oprofessionella socialsekreterare som ställt irrelevanta, 

okänsliga och direkt kränkande frågor. Flera föräldrar har varit kritiska till socialsekreterares 

frågor om deras sexliv och manliga förebilder och många vittnar om en känsla av att deras 

adoptionsansökan är beroende på socialsekreterarens välvilja.8 Malmquist studie visar således 

på en bild där socialsekreterare granskar områden utanför de riktlinjer som finns där 

föräldrarna ofta känner sig utsatta utan reell möjlighet att påtala kritik. Min studie tar fasta på 

denna allvarliga problematik och ämnar, likt vad Malmquist eftersöker, bredda kunskapen om 

närståendeadoptionsprocessen utifrån socialsekreterarnas perspektiv. 

 
En rad kandidatuppsatser och examensarbeten inom framförallt socialt arbete berör på olika 

sätt samkönade föräldrars upplevelser av närståendeadoptionsprocessen och frågor kopplat till 

detta såsom heteronormativa familjeideal bland socialsekreterarna (se Henrikson & Sarelid 

2014, Dahlstedt & Bjärenstam 2013, Persson, Karlsson & Kristiansson 2010, Jalali 2015). 

Shadé Jalali visar exempelvis hur heteronormen ställer krav på assimilering men att oavsett 

hur nära normen de lesbiska mammorna kommer ”påminns de genom omgivningens 

heteronormativa frågor eller genom heteronormativa lagar att de inte räknas som mammor så 

länge de inte har biologiska band till sina barn”9. En kommande kandidatuppsats, knuten till 

Malmquists forskningsprojekt, hade kunnat utgöra ett intressant bidrag till denna studie. 

Uppsatsen analyserar adoptionsprotokoll från närståendeadoption inom lesbiska familjer 

tillsammans med socialsekreterarnas bedömningar av adoptanten och visar enligt Malmquist 

på en skillnad i hur föräldrarna och socialsekreterarna beskriver adoptionen. Medan 

föräldrarna beskriver sig själva som att redan vara en familj där adoptionen tjänar till att ge 

deras familj rättsligt erkännande, tenderar socialsekreterarna att beskriva adoptionen som 

avgörande för att paret ska bli en familj.10 Samma avgörande aspekt bekräftas i denna studie 

vilket jag kommer att belysa närmare i kommande analyskapitel.  
 

                                                
8 Malmquist, Anna, 2015b, ”A crucial but strenuous process: Female same-sex couple’s reflections on second-
parent adoption”, i Journal of GLBT Family Studies, 11(4), s 359ff. 
9 Jalali, Shadé, 2015, ”’Du hade inte funnits om inte jag fanns’: Om lesbiska mammors identitetsskapande”, s 28. 
10 Malmquist, Anna, 2015a, Pride and Prejudice: Lesbian Families in Contemporary Sweden, s 22f. 
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Statliga#utredningar#och#lagförslag#om#närståendeadoption#

Den svenska forskning som berör närståendeadoption för juridiskt samkönade par i Sverige 

har främst fokuserat på de lagförslag och statliga offentliga utredningar som på olika sätt 

påverkat samkönat föräldraskap och tillgång till assisterad befruktning och adoption. Relevant 

för denna studie är framförallt analyser av SOU- och Ds-utredningar inför lagändringarna om 

homosexuellas rätt till adoption (1 februari 2003) och lesbiska pars rätt till assisterad 

befruktning (1 juli 2005). Carolina Jonsson Malms historiska studie Att plantera ett barn 

(2011) visar hur utredningarna haft både disciplinerande och normaliserande effekter som 

syftat till att skapa ett visst sorts samhälle. Som Jonsson Malm synliggör präglades 

utredningarna av en oro för att barn i homosexuella familjer inte skulle få en normal 

könsutveckling, där psykologisk forskning som visade att barnen växte upp till ”normala 

heterosexuella individer” blev en förutsättning för att homosexuellt föräldraskap skulle anses 

vara förenligt med barnets bästa. Homosexuella föräldrar förväntades ta ansvar för att barnen 

inte skulle drabbas av samhällets fördomar vilket krävde både moral, öppenhet och 

normalitet. På så sätt menar Jonsson Malm ”att disciplineringen av den homosexuella 

familjen var tydlig” där ”den governmentalitet som genomsyrar utredningstexterna utmärks 

av en strävan efter att anpassa sig efter normer och praktiker i det rådande samhället”11 och 

därmed till ett heterosexuellt tvåsamhetsideal. 12  Sara Edenheims historiska avhandling 

Begärets lagar (2005) visar i linje med detta hur utredningarnas interpellationer ofta har 

inneburit ”att homosexuella har tilldelats rättigheter i utbyte mot anpassning till 

utredningarnas definition av homosexualitet. Framför allt har dock interpellationerna lett till 

att det normerande, heterosexuella subjektet inte har behövt förändra sin inställning till sig 

själv och samhället, eftersom interpellationerna närmast har fyllt en (pseudo-)terapeutisk del i 

ett fortsatt försvar av heteronormativa värderingar och samhällsorganisationer”13. Ett talande 

exempel utgörs av hur utredningarna omformulerat forskning som visat att homosexuella 

föräldrar är bättre än heterosexuella föräldrar på en rad premisser till att homosexuella 

föräldrar inte är sämre än heterosexuella föräldrar. Som Edenheim understryker visar detta 

”att homosexuella helt enkelt inte kan tillskrivas egenskaper som är bättre än förebilden, 

eftersom hela den tänkta normaliseringskedjan i så fall brister”14. Båda dessa studier visar på 

de historiska ramar som omgärdat närståendeadoptionen och som blir relevanta att ha med sig 

                                                
11 Jonsson Malm, Carolina, 2011, Att plantera ett barn, s 293. 
12 Jonsson Malm, Carolina, 2011, Att plantera ett barn, s 291ff. 
13 Edenheim, Sara, 2005, Begärets lagar, s 238. 
14 Edenheim, Sara, 2005, Begärets lagar, s 176. 
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i analysen av hur socialsekreterare idag väljer att granska och bedöma lämpliga föräldrar i 

samband med samkönad närståendeadoption.  

 
Andra studier har tagit fasta på hur samkönat föräldraskap har ansetts vara förenligt med 

barnets bästa i samband med lesbiska pars rätt till insemination. Här kan nämnas framstående 

studier av Helena Tinnerholm Ljungberg (2015, 2011) och Petra Nordqvist (2006). 

Statsvetaren Tinnerholm Ljungberg visar i avhandlingen Omöjliga familjen (2015) hur den 

diskursiva striden kring lesbiska pars rätt till insemination gällt huruvida det kan anses vara 

förenligt med barnets bästa att bli till och växa upp i en familj utan en far, där lösningen 

ansetts ligga i att barnet försäkras två föräldrar som lever i en stabil relation samtidigt som 

barnet också försäkras kännedom om sitt ursprung.15 Likaså visar Tinnerholm Ljungberg hur 

kärnfamiljen blir den norm som ständigt försöks efterliknas vid reglering av ny 

reproduktionsteknik. Ju fler länkar som brister i en kedja av begripligt föräldraskap desto 

längre från den legitima normen faller personen. Som Tinnerholm Ljungberg poängterar ”om 

en ny form av familjebildning erkänns, sker det utifrån kriterier som är lånade från den 

traditionella familjen”16. En liknande bild framträder i Nordqvists genusvetenskapliga studie 

som understryker hur utredningarna konstruerar föräldraskap som i första hand biologiskt 

vilket speglas i det trauma som förutsätts föreligga för det barn som inte är i kontakt med sina 

biologiska föräldrar. En biologisk premiering som emellertid kan brytas då rätt 

genusrelationer upprättas och reproduceras i icke-biologiskt föräldraskap: ”När en biologisk 

far byts ut mot en annan man förblir genusrelationerna i familjen intakta och att fastställa ett 

biologiskt faderskap anses inte ligga i myndigheternas intresse. När den biologiska fadern 

byts ut mot en kvinna, blir möjligheten att fastställa faderskap en central juridisk fråga”17. 

Nordqvist visar därmed hur lesbiskt föräldraskap står i konflikt med en statlig heterosexuell 

familjeideologi.18 Även om dessa studier inte direkt gäller närståendeadoptionsreglering kan 

tydliga paralleller göras till de krav som socialsekreterarna ställer på lesbiska par som gått 

utanför det önskvärda sättet att skaffa barn på (det vill säga genom svensk sjukvård) och som 

därför måste ansöka om närståendeadoption. 

                                                
15 Tinnerholm Ljungberg, Helena, 2015, Omöjliga familjen, s 233f. 
16 Tinnerholm Ljungberg, Helena, 2011, ”Familjen är omöjlig” i Politik och kritik: en feministisk guide till 
statsvetenskap, s 91. 
17 Nordqvist, Petra, 2006, ”Önskat och oönskat föräldraskap: Kön och sexualitet i svensk lagstiftningshistoria om 
insemination”, i Lambda Nordica 11(1-2), s 40. 
18 Nordqvist, Petra, 2006, ”Önskat och oönskat föräldraskap: Kön och sexualitet i svensk lagstiftningshistoria om 
insemination”, i Lambda Nordica 11(1-2), s 39ff. 
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Barnets#bästa#

Inom närståendeadoptionsprocessen utgör barnets bästa ett centralt begrepp, vilket har 

analyserats inom en rad forskningsdiscipliner med allt från juridiska till genusvetenskapliga 

infallsvinklar. Framträdande juridiska studier visar på när barnets bästa och dess rätt att höras 

är tillämpligt i olika myndighetsingripande såsom exempelvis vårdnadstvister och 

omhändertaganden men också adoptionsärenden (se Singer 2012 och 2000). Det finns även en 

rad studier som mer kvalitativt har analyserat barnets bästa och den tolkning som görs av 

socialtjänsts- och myndighetspersonal gällande begreppets innebörd. Här kan nämnas Jeanette 

Sundhalls genusvetenskapliga avhandling Kan barn tala? (2012) om hur barnets bästa 

kommer till uttryck i familjerättsliga utredningstexter med fokus på hur ålder och kön 

stabiliseras och utmanas. Sundhall visar effektfullt hur antaganden om barnets bästa är baserat 

på föräldrarnas kön vilket kan exponeras genom att i utredningstexterna byta kön på 

föräldrarna. På så sätt synliggör hon hur omsorgsförväntningar kopplas till förälderns kön där 

normer om mammors huvudansvar för barn naturaliseras samtidigt som tal om pappors ansvar 

utelämnas beroende på avsaknad av en omhändertagande faderskapsdiskurs. Här blir det 

tydligt att vad som anses vara barnets bästa utifrån föräldrarnas olika agerande tydligt följer 

en könsnorm och diskurs.19 Även om Sundhall studerar vårdnadstvister, och således en annan 

typ av familjerättsliga utredningar jämfört med denna uppsats, ser jag hennes metod som ett 

effektfullt verktyg för att synliggöra socialsekreterarnas antaganden och utgångspunkter i 

samband med en bedömning av barnets bästa. Jag inspireras därför av denna studie och 

kommer som analytiskt grepp byta ut samkönade relationer mot heterosexuella relationer för 

att få syn på eventuella skillnader i hur socialsekreterarna skulle bedöma barnets bästa utifrån 

en relation till en juridiskt samkönad förälder eller till en pappa i en heterosexuell relation. 
 

Socialtjänstens#syn#på#lämpligt#samkönat#föräldraskap#

Det saknas som tidigare nämnts svensk forskning som berör socialtjänstens utredningar av 

och syn på lämpligt samkönat föräldraskap i samband med närståendeadoption. Internationellt 

finns emellertid en del forskning på ämnet – även om skillnader i lagstiftning, samhällsklimat 

och vägar till samkönat föräldraskap gör att jämförelser med en svensk kontext bör iakttas 

med försiktighet.  

 
En rad studier påvisar hur lagstiftningen kring hbtq-personers rätt till adoption påverkar såväl 

hbtq-personers familjebildning som barnets rätt till och relation till den icke-biologiska 
                                                
19 Sundhall, Jeanette, 2012, Kan barn tala?, s 162ff. 
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föräldern (se ex. Ross et al 2009, Killian 2010, Gartrell et al 2011 och Baumle & Compton 

2011). Barnets relation till den förälder som inte har fött barnet har visat sig vara sårbar. I de 

fall då samkönade par har separerat visar forskning att barnen i större utsträckning bor hos 

och uppger att de har en nära relation till båda föräldrarna då den förälder som inte har fött 

barnet har genomgått en närståendeadoption (Killian 2010, Gartrell et al 2011). Möjlighet till 

närståendeadoption har därför påvisats vara en viktig faktor för barnets välmående och 

tillgång till båda sina föräldrar. Flertalet studier berör även direkt bedömningar av hbtq-

personers lämplighet som föräldrar vid ansökan om adoption och socialsekreterares och andra 

handläggares åsikter kring detta. Även om många adoptionsförmedlare ställer sig positiva till 

hbtq-personer som adoptivföräldrar kan bristen på kunskap och tydliga riktlinjer leda till mer 

subjektiva och därmed fördomsfulla beslut beroende på socialarbetarnas personliga, kulturella 

eller religiösa ideal (Hall 2010, Dugmore & Cocker 2008). Studier av den hemutredning som 

görs av socialtjänsten vid adoption eller fosterhemsplacering vittnar om homofoba utredare 

som ifrågasätter de samkönade föräldrarna utifrån bland annat avsaknad av positiva manliga 

eller kvinnliga förebilder eller åsikter om att föräldrarna kommer göra barnen homosexuella 

(Mallon 2011). Idén om att barn behöver både en manlig och kvinnlig förebild har visat sig 

vara central i socialarbetarnas konstruktion av lämpligt föräldraskap vilken bygger på ett 

heteronormativt familjeideal (Hicks 2008a, 2008b, 2008c). De flesta av dessa studier berör 

emellertid inte närståendeadoption specifikt då samkönade föräldrars vägar till föräldraskap i 

USA ofta innefattar nationell eller internationell adoption eller adoption av fosterbarn. 

Connolly (2002) har dock specifikt studerat just fall av närståendeadoption och visat att 

socialsekreterarnas utredningar är mycket omfattande, mer jämförbara med adoption av ett 

utomstående barn än en styvbarnsadoption inom ett olikkönat par. Vidare att domstolen ofta 

försöker påvisa paren som lika den idealiserade heterosexuella familjenormen.  
 

Uppsatsens#bidrag#till#forskningsfältet#

Som påvisats saknas svensk forskning om socialsekreterares bedömningar av lämpligt 

samkönat föräldraskap i samband med närståendeadoption. Den forskning som finns knuten 

till närståendeadoption visar på allvarliga konsekvenser där föräldrar upplever 

socialsekreterarnas utredningar som oprofessionella och kränkande och där den samhälleliga 

logiken följer ett heteronormativt mönster där samkönade föräldrar misstänkliggörs. Denna 

uppsats fyller således en viktig lucka i dagens forskningsläge. Därutöver utgör uppsatsen ett 

viktigt bidrag till det genusvetenskapliga fältet då den tidigare forskning som finns främst 

utgörs av psykologisk, sociologisk, historisk och statsvetenskaplig sådan.  
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3.#Teori#och#metod#

I detta kapitel presenteras det teoretiska och metodologiska ramverk som används för att 

analysera uppsatsens material utifrån tidigare nämnda syfte och frågeställningar. 

Inledningsvis presenteras Michel Foucaults governmentalitetsteori med fokus på statliga 

biopolitiska styrningspraktiker och välfärdsstatens disciplinerande och normaliserande 

karaktär. Genom denna teori fördjupas analysen av socialsekreterarnas utredningar som en del 

av den svenska välfärdsstatens governmentalitet och den styrning som sker av samkönade 

föräldrars föräldraskap. Fokus kommer att ligga på disciplineringens roll och hur 

normalisering av önskvärda föräldraskapsdiskurser bidrar till denna styrning av samkönade 

föräldrar. Som ett komplement till detta governmentalitetsperspektiv presenteras därefter 

queerteori med fokus på heteronormativitet. Genom en rad olika teoretiska verktyg såsom den 

heterosexuella matrisen, kedjor för begripligt föräldraskap, exkludering och inkludering som 

heteronormativitetens bärande principer och heteronormativa orienteringslinjer ges olika 

infallsvinklar till att analysera de heteronormativa antaganden som präglar såväl 

socialsekreterarnas utredningar som den statliga styrningen. Som en omgivande ram till dessa 

teorier bygger denna uppsats på en familjeteoretisk förståelse av familj och föräldraskap som 

sociala konstruktioner vilka påverkas av olika samhälleliga diskurser och hegemonier.  

 
Avslutningsvis presenteras diskursteori vilken, tillsammans med uppsatsens diskursanalytiska 

metod med fokus på problemframställningar och dess diskursiva effekter, intar en central 

plats i uppsatsens analys. Genom dessa teoretiska och metodologiska verktyg analyseras de 

diskurser om lämpligt föräldraskap som skapas och vidmakthålls i socialsekreterarnas 

utredningar vilka får konsekvenser för de kriterier som samkönade föräldrar måste leva upp 

till. Diskursteori blir således ett viktigt verktyg för att förstå både governmentalitetens 

verkningar och hur heteronormativitet konstrueras genom socialsekreterarnas diskurser. För 

att säkra en öppenhet inför mitt material och de olika diskursiva kategorier som 

socialsekreterarna skapar mening kring såsom kön, sexualitet, klass och hälsa kommer jag i 

min analys utöver ovan presenterade teoretiska ramverk även ha ett intersektionellt fokus. 

 

Governmentalitet#och#biopolitik#

För att granska den statliga styrning som sker genom socialsekreterarnas myndighetsutövning 

vid närståendeadoption kommer teorier kring governmentalitet och biopolitik att vara centrala 

för min analys. Med governmentalitet avses här, i linje med dominerande 
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governmentalitetsforskning, statliga försök att påverka olika aspekter av individers handlande 

utifrån specifika normuppsättningar och motiv. Mer utvecklat kan sägas att: 
 

Government is any more or less calculated and rational activity, undertaken by a multiplicity of 

authorities and agencies, employing a variety of techniques and forms of knowledge, that seeks 

to shape conduct by working through the desires, aspirations, interests and beliefs of various 

actors, for definite but shifting ends and with a diverse set of relatively unpredictable 

consequences, effects and outcomes.20 

 
Även om Michel Foucault inte myntade begreppet har hans teorier om governmentalitet fått 

avgörande betydelse för governmentalitetsforskningen. Foucault gav begreppet 

gouvernemental en delvis ny innebörd mot tidigare teoretisk användning då han avsåg 

“rationalisering av styrningspraktiker i utövandet av politisk suveränitet”21. I Foucaults 

tolkning inbegriper governmentalitet systematiska och reglerande styrningspraktiker vilka 

emellertid inte syftar till att direkt styra och forma medborgares handlande – utan snarare till 

att indirekt och reflexivt bestämma individers handlingsmöjligheter. Governmentalitet kan 

därför förstås som en maktstrategi som verkar genom att förmå individer att styra sig själva 

utifrån önskade riktningar där självreglering blir ett centralt begrepp. Därigenom kan 

governmentalitetsteorier möjliggöra analyser av hur processer kring statlig dominans och 

styrning är länkade till självstyrningspraktiker.22   

 
Regleringen som påtvingar endast samkönade gifta par närståendeadoption kan i detta 

perspektiv förstås som en styrningspraktik för att begränsa individers handlingsutrymme. Om 

du som samkönad förälder går utanför det önskade statligt sanktionerade sättet att skaffa barn 

på genom svensk sjukvård styr staten genom att då begränsa och villkora dina möjligheter att 

bli juridisk förälder. Utifrån ett governmentalitetsperspektiv kan den statliga styrningen 

förstås som en maktstrategi som inte i första hand direkt förbjuder denna väg till föräldraskap 

men som syftar till att förmå föräldrar att välja andra mer önskvärda vägar. Då detta inte 

uppnås tar regleringen en än mer personlig riktning där föräldern måste leva upp till högt 

ställda krav på personliga kvalifikationer utifrån samhälleliga normativa ideal. Den politiska 

viljan och styrningen kan på så sätt sägas göras personlig i och med att det blir upp till 

individen att anpassa sig efter de personliga krav och villkor som uppställs för att få bli 

juridisk förälder till sitt barn. 
 
                                                
20 Dean, Mitchell, 2010, Governmentality: Power and Rule in Modern Society, s 18. 
21 Lemke, Thomas, 2011, Foucault, Governmentality, and Critique, s 3. 
22 Lemke, Thomas, 2011, Foucault, Governmentality, and Critique, s 3ff. 
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Välfärdsstatens#normaliserande#och#disciplinerande#karaktär#

En av de främsta arenorna för governmentalitet utgörs av det biopolitiska fältet. Foucault 

identifierade i kontrast till suveränens makt en ny form av makt – biomakten. I sin 

genealogiska ansats visar Foucault hur makten i samhället har utvecklats från suveränens 

”dödsrätt” att åsamka död eller låta leva till det moderna samhällets makt med fokus på att 

ombesörja liv där makten upprätthåller sina hållpunkter längs hela levnadsloppet. Makten i 

samhället har alltså enligt detta sätt att tänka gått från en makt över döden till en makt över 

livet. Denna makt över livet organiseras enligt Foucault utefter två poler: disciplineringen av 

individens kropp och den regulativa kontrollen över befolkningen. Dessa två poler utgör 

grunden för den moderna statens biopolitik som syftar till att reglera och kontrollera 

befolkningen och dess förökning, nativitet och mortalitet, sexualitet, livslängd, hälsa med 

mera. Foucault visar hur en snabb ökning skedde av olika tekniker och institutioner som 

tjänade att disciplinera kroppar och hela befolkningar för att öka produktiviteten.23 24 Som ett 

led i biopolitiken visar Foucault hur människor har delats in i olika kategorier utifrån att de 

ansetts äventyra befolkningens bästa. Biopolitiken har därför kommit att fokusera också 

sociala, kulturella, ekonomiska och miljömässiga förhållanden under vilka människors liv 

formas. Därmed riktas den moderna biopolitiken mot bland annat familjeförhållanden, livsstil 

och levnadsförhållanden – vari närståendeadoptionsutredningen kan förstås som en del av.25 

Här kan en tydlig koppling även göras till varför föräldrar delas in i olika grupper beroende på 

deras sexualitet vilka därefter kontrolleras på olika sätt i relation till biopolitiska aspekter 

såsom barnalstrande. 

 
En makt som har till uppgift att tillvarata livet behöver emellertid, som Foucault understryker, 

”reglerande och korrigerande mekanismer som alltid finns till hands” 26 . Bio-maktens 

utveckling har genom detta föranlett normens ökade betydelse på bekostnad av juridiska 

lagar: 
 

En sådan makt måste bedöma, mäta, uppskatta och rangordna snarare än ståta med sin 

mordiska glans; den behöver inte dra en linje som skiljer suveränens fiender från hans lydiga 

undersåtar; den genomför fördelningar kring normen.27  

 

                                                
23 Foucault, Michel, 2004, Sexualitetens historia, s 137ff. 
24 Foucault, Michel, 2008, The Birth of Biopolitics, s 317ff. 
25 Dean, Mitchell, 2010, Governmentality: Power and Rule in Modern Society, s 188ff. 
26 Foucault, Michel, 2004, Sexualitetens historia, s 145. 
27 Foucault, Michel, 2004, Sexualitetens historia, s 145. 
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Normalisering blir således ett centralt maktverktyg för en biopolitisk styrning av önskade 

kroppar och befolkning där självreglering utgör en viktig komponent. Välfärdsstatens 

biopolitiska styrning, eller governmentalitet, präglas således av disciplinerande och 

normaliserande strategier. Som Carolina Jonsson Malm belyser har biopolitiken haft en 

dubbel karaktär som å ena sidan en positiv kraft som bidragit till att forma dagens 

välfärdssamhälle och å andra sidan möjliggjort olika typer av diskriminering och exkludering. 

Det går ingen skarp gräns mellan disciplinering och normalisering men jag har i denna 

uppsats valt, i likhet med Jonsson Malm, att se dem gemensamt som påverkansformer som 

syftar till att internalisera maktens krav och främja självreglering samtidigt som de bidrar till 

att skapa kunskapsregimer eller diskurser där vad som är rätt och fel, sant och falskt, normalt 

och onormalt framställs som naturligt och självklart.28  

 
Regleringar av vilka som tillåts rättsligt föräldraskap och som ska utsättas för granskning av 

personliga kvalifikationer som i fallet med närståendeadoption kan således analyseras som en 

del i välfärdsstatens biopolitiska styrning i syfte att skapa önskvärda samhällsmedborgare. 

Den myndighetsutövning som verkställs genom socialsekreterarnas bedömning av lämpliga 

samkönade föräldrar tydliggör välfärdsstatens både disciplinerande och normaliserande 

karaktär. Detta blir även tydligt i ljuset av att heterosexuella par som genomgår samma 

process där en förälder saknar genetisk koppling till barnet inte behöver genomgå en 

närståendeadoption. Likaså att barn som föds i heterosexuella äktenskap automatiskt ses som 

båda parternas barn (oavsett eventuell biologisk koppling) vilket inte gäller för barn som föds 

i samkönade äktenskap. Jag kommer därför i denna uppsats använda Foucaults teoribygge 

kring välfärdsstatens maktstrategier och biopolitik för att fördjupa uppsatsens analys av de 

diskurser som styr socialsekreterarnas bedömning och dess implikationer samt för att vidare 

förstå välfärdsstatens reglering av juridiskt samkönat föräldraskap. På så sätt vill jag anlägga 

en fördjupad maktteoretisk förståelse av relationen mellan stat och medborgare. 

 

Heteronormativitet##

Vid sidan av den biopolitiska styrningens disciplinerande och normaliserande karaktär utgör 

en queerteoretisk förståelse av heteronormativitet en avgörande teoretisk analysram för denna 

uppsats. Min förståelse av heteronormativitet vilar på en queerteoretisk syn på 

heterosexualitet som något kulturellt, socialt och historiskt skapat där den normerande 

                                                
28 Jonsson Malm, Carolina, 2011, Att plantera ett barn, s 25f. 
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heterosexualiteten är fokus för kritisk analys. Jag ansluter mig därmed till Fanny 

Ambjörnssons definition av heteronormativitet som ”de institutioner, lagar, strukturer, 

relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som något enhetligt, naturligt 

och allomfattande – alltså det som bidrar till att en viss sorts heterosexuellt liv framstår som 

det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva”29 [kursivering i original]. Genom att fokusera 

på heteronormativitet snarare än heterosexualitet är det alltså själva normsystemet, det system 

som premierar ett visst sätt att organisera livet, som queerteorin ämnar analysera. 

Heteronormativitet kan i sin tur analyseras på en rad olika sätt såsom historiskt eller med 

fokus på uppdelning och hierarki.30 Jag kommer i denna uppsats fokusera på tre olika 

teoretiska begreppsapparater knutna till en queerteoretisk analys av heteronormativitet, se 

nedan. Som ytterligare en effekt av heteronormativitet har queerteoretisk forskning även visat 

på icke-heterosexuellas anpassning till heteronormativa förväntningar gällande relationer och 

familjeliv under begreppet homonormativitet31. Denna homonormativitet kan synliggöra hur 

icke-heterosexuella inte bara bedöms mot ett heteronormativt ideal utan också mot en 

förväntad norm för hur icke-heterosexuella bör vara och bete sig.  

 
Heteronormativitet konstruerar således icke-heterosexuella som avvikande andra som ständigt 

måste förhålla och försvara sina identiteter och relationer till den heterosexuella normen. Som 

Malmquist (2015a) poängterar är samkönat föräldraskap ständigt förhandlat och format i en 

kontext där heterosexualitet har en privilegierad naturlig position. En queerteoretisk förståelse 

av sexualitetens konstruerade karaktär och därigenom ett ifrågasättande av heterosexualitetens 

naturlighet och normativa position utifrån heteronormativitet utgör därför en avgörande 

teoretisk grund för mitt uppsatsarbete. Jag kommer att använda heteronormativitet som 

teoretiskt verktyg för att analysera hur socialsekreterarnas bedömningar av icke-

heterosexuella föräldrar och deras lämplighet är influerade av heteronormativa antaganden om 

och förståelser av önskvärda föräldrar och familjer. Jag kommer även använda 

homonormativitet som teoretiskt begrepp för att undersöka hur vissa sätt att göra icke-

heteronormativt föräldraskap och familjebildning upplevs som mer önskvärda än andra av 

socialsekreterarna i deras bedömningar.  

 

                                                
29 Ambjörnsson, Fanny, 2006, Vad är queer?, s 52. 
30 Ambjörnsson, Fanny, 2006, Vad är queer?, s 51ff. 
31 Ahmed, Sara, 2006, Queer phenomenology: orientations, objects, others, s 172ff. 
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Den#heterosexuella#matrisen#och#begripligt#föräldraskap#

Judith Butlers teoretiska begrepp den heterosexuella matrisen beskriver det raster av kulturell 

begriplighet varigenom kroppar, genus och begär naturaliseras. Med utgångspunkt i Monique 

Wittigs begrepp det heterosexuella kontraktet och Adrienne Richs begrepp tvingande 

heterosexualitet beskriver Butlers heterosexuella matris en hegemonisk diskursiv 

genusmodell. Den heterosexuella matrisen utgår från att ”kroppars koherens och begriplighet 

med nödvändighet förutsätter ett stabilt kön som uttrycks genom ett stabilt genus (med 

maskulinitet som uttryck för man och femininitet som uttryck för kvinna) som definieras 

oppositionellt och hierarkiskt genom heterosexualitetens tvingande praxis”32. En person med 

en kvinnligt kodad kropp förväntas således bete sig och känna sig som en kvinna och 

attraheras av män vilka i sin tur förväntas följa samma kedja i en heteronormativ logik. På så 

sätt synliggörs det system varigenom vissa kroppar och subjektspositioner förstås som 

naturliga, begripliga och önskvärda medan andra osynliggörs eller ständigt relateras till en 

tänkt norm baserad på en obruten kedja mellan förväntat kön, genus och begär.  

 
Statsvetaren Helena Tinnerholm Ljungberg har utvecklat teoribygget kring den heterosexuella 

matrisen för att synliggöra hur också begripligt föräldraskap kan förstås utifrån samma logik. 

Tinnerholm Ljungberg visar på hur en förälder av manligt kön bör ha en intakt kedja av 

genetiskt – socialt – rättsligt föräldraskap, med andra ord att far och barn har samma gener 

samt en social och juridisk relation. På motsvarande sätt bör en kvinna ha en intakt kedja av 

genetiskt – biologiskt – socialt – rättsligt föräldraskap där även den biologiska länken mellan 

mor och barn genom graviditet blir viktig. Tinnerholm Ljungberg visar att ”så länge länkarna 

i denna föräldraskapskedja förblir obrutna är vi benägna att betrakta de parter som alstrar barn 

som legitima, vanliga, riktiga föräldrar”33. Om det däremot sker ett brott i denna kedja, genom 

exempelvis insemination med donerade spermier eller surrogatmoderskap, kan 

föräldraskapsnormer synliggöras utifrån det sätt som detta brott problematiseras. Jag kommer 

att använda detta teoribygge för synliggöra hur samkönat föräldraskap ständigt relateras i 

socialsekreterarnas utredningar till en naturaliserad heterosexuell norm som inte bara utgår 

från en heterosexuell relation utan också en intakt kedja mellan genetiska, biologiska, sociala 

och juridiska band till barnet.  
 

                                                
32 Butler, Judith, 2007, Genustrubbel, s 235f. 
33 Tinnerholm Ljungberg, Helena, 2011, ”Familjen är omöjlig” i Politik och kritik: en feministisk guide till 
statsvetenskap, s 81. 
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Exkludering#och#inkludering#–#heteronormativitetens#två#bärande#principer#

Tiina Rosenberg lyfter i Queerfeministisk agenda (2002) en teoretisk ansats kring 

heteronormativitetens två bärande principer – exkludering och inkludering. I Rosenbergs teori 

bygger heteronormativitet på en binär könsuppfattning och en hegemonisk heterosexuell 

norm. Därigenom ses heterosexualitet som det ”naturliga” där allt som faller utanför denna 

norm konstrueras som avvikande och därmed onaturligt. Denna heteronormativitet bärs upp 

av två principer. Den första principen utgörs av exkludering – det vill säga att alla avvikelser 

utesluts från normen och en uppdelning i vi-dem skapas. Denna dikotomisering leder till att 

normen (läs heterosexualiteten) naturaliseras och lämnas oproblematisk medan avvikelserna 

(läs det icke- heterosexuella) blir det som måste förklaras. Heterosexualiteten och det icke-

heterosexuella skapas här som ett motsatspar där det ena förutsätter det andra för att bli 

förståeligt. Den andra bärande principen utgörs av inkludering – assimilering genom 

införlivandet av avvikelser i normen. Rosenberg visar på att detta är ett effektivt sätt att 

neutralisera och politiskt avväpna de avvikande. Genom att förment erkänna det avvikande 

utan att omtala eller synliggöra det avvikande förlorar det avvikande sin egenart och styrka. 

Assimileringen gör det enligt Rosenberg möjligt för de privilegierade grupperna att ignorera 

det faktum att de bara är en av många sociala grupper.34 

 
Jag kommer att använda detta teoribygge för att synliggöra hur samkönade par å ena sidan 

exkluderas, såväl i socialsekreterarnas utredningar som i lagstiftning, från det som anses vara 

ett ”naturligt” föräldraskap. Å andra sidan inkluderas samkönade par i lagstiftningen kring 

närståendeadoption och ges därigenom möjlighet till föräldraskap – något som dock sker 

under förutsättning av assimilering till heteronormativa ideal där heterosexuella privilegier 

osynliggörs trots inkludering av det ”avvikande”.  
 

Heteronormativa#orienteringslinjer#

I Queer phenomenology (2006) integrerar Sara Ahmed fenomenologi med queerteori i sin 

maktanalys och synliggör därigenom hur kroppar könas, sexualiseras och rasifieras genom 

hur de rör sig och tar upp plats. Ahmed visar på hur kroppar påverkas av de objekt de vänder 

sig mot, både känslomässigt och kroppsligt, samtidigt som dessa tillgängliga objekt i sin tur 

beror på de orienteringslinjer längs vilka en specifik kropp rör sig. Orienteringslinjer 

påverkar således inte bara hur vi upptar ett utrymme och uppfattar detsamma utan också vilka 

objekt som kommer inom vår kroppsliga horisont och därmed blir tillgängliga och möjliga för 
                                                
34 Rosenberg, Tiina, 2002, Queerfeministisk agenda, s 100ff. 
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oss att uppfatta. En viktig aspekt är att dessa linjer bygger på att vissa utgångspunkter tas som 

givna vilket därmed döljer linjens skapade karaktär. Att följa en linje ger kroppar möjlighet 

att ta upp rum som är anpassade efter dem medan att bryta mot en linje kan vara en kroppsligt 

mycket obekväm situation. Vår livscykel förväntas följa vissa linjer mer än andra. Ahmed 

visar effektfullt hur familjelinjen och den straighta linjen35 underbygger heterosexualitet som 

obligatoriskt där queert liv läses som avvikelser från den straighta linjen. Orientering mot 

objekt enligt vissa linjer har således i detta perspektiv stor makt att påverka kroppar och 

subjekt.36 Utifrån detta teoribygge visar Ahmed bland annat hur vissa kroppars ankomst kan 

ske obemärkt medan andra upplevs som mycket synliga och även hotande mot den rådande, i 

det här fallet straighta, linjen. En avvikande queer kropp kan emellertid söka assimilera sig till 

den straighta linjen genom vad Ahmed kallar homonormativitet. Denna assimilering kan 

därmed ”’extend’ the straight line to some queers, those who can inhabit the forms of 

marriage and family, which would keep other queers … ’off-line’”37. 

 
Jag kommer att använda Ahmeds teorier för att undersöka hur socialsekreterarna utgår från 

för dem givna orienteringslinjer i hur de bedömer lämpligt samkönat föräldraskap, där vissa 

kriterier framstår som mer avgörande än andra i relation till en tänkt orienteringslinje. På så 

sätt kan vissa samkönade föräldrars sätt att presentera sitt föräldraskap framstå som mer eller 

mindre avvikande från den tänkta straighta familjelinjen. Samtidigt kan Ahmeds teoretiska 

resonemang användas för att visa hur socialsekreterarna i deras bedömningar följer en tydlig, 

och ofta sedd som naturlig och förgivet tagen, orienteringslinje där de söker forma och 

orientera ”avvikande” föräldrar tillbaka till den straighta linjen. På så sätt kan 

socialsekreterarnas orientering av föräldraskap och de samkönade föräldrarna utifrån 

normativa föräldraskapslinjer och familjelinjer synliggöras. Därtill kan uppmärksammas hur 

socialsekreterarna sinsemellan kan röra sig längs olika orienteringslinjer. Jag vill därmed visa 

hur vissa föräldrar kan röra sig lättare längs denna linje än andra och hur en skala av önskvärt 

föräldraskap på så sätt kan uppmärksammas.  

                                                
35 På engelska blir detta uttryck en lek med ord som både avser straight som i heterosexuell och straight som i 
rak, alltså den förväntade raka heterosexuella linjen genom livet. 
36 Ahmed, Sara, 2006, Queer phenomenology: orientations, objects, others, s 2ff. 
37 Ahmed, Sara, 2006, Queer phenomenology: orientations, objects, others, s 173. 
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Familjeteori#

Föränderliga#familjepraktiker#

Som en teoretisk ram till ovanstående teoretiska perspektiv vilar denna uppsats på en 

förståelse av familj som något socialt konstruerat och ständigt föränderligt. Den moderna 

familjeteoretiska forskningsforan har stor tonvikt på familj som levd praktik där familj förstås 

som något som ständigt skapas, görs och förändras genom olika familjepraktiker (se ex. 

Ahlberg 2008, Smart & Neale 1999, Morgan 1996). Vad som anses vara en familj och vad 

som upplevs som en familj är således socialt och kulturellt konstruerat och varierar över tid 

och rum. Alla familjepraktiker bygger på någon form av samhörighet vilken kan bestå i 

exempelvis biologiska band, intima förbindelser, gemensamma resurser, juridiska 

överenskommelser eller nätverksliknande sociala relationer. Dessa olika former av 

samhörighet överlappar ofta varandra.38 Ett exempel från lesbiska- och gaystudier som knyter 

nära an till denna förståelse av familj är begreppet valda familjer (chosen families) som visar 

just på att familj är något som vi kan välja själva och som inte behöver bygga på biologiska 

band.39 Denna uppsats vilar således på en socialkonstruktivistisk förståelse av familj där 

familjegörande kan ske på en rad olika sätt. Jag anser därmed att det inte finns en given 

sanning om vad en familj är eller förväntas vara utan att detta är något som ständigt 

konstrueras diskursivt. Uppsatsen vilar därmed på en förståelse av att socialsekreterarna 

genom sin myndighetsutövning aktivt bidrar till att skapa och vidmakthålla diskurser om vad 

som anses vara en lämplig, bra och önskvärd familj, snarare än att socialsekreterarna bedömer 

detta mot en objektiv ”sanning”. 
 

Kärnfamiljens#hegemoni#

Sociologen Dorothy Smith bland många andra menar att den heterosexuella kärnfamiljen, 

vilken utgörs av ett gift heterosexuellt par vars barn tillkommit genom samlag, formar ett 

normativt ideal mot vilket alla familjer tvingas relatera. Moderskap och faderskap ses i detta 

ideal som två komplementära roller vilka tillsammans med begrepp som heterosexualitet, 

tvåsamhet, monogami, äktenskap och reproduktion knyter kärnfamiljsidealet samman med 

föräldraskap.40 Detta ideal leder även till hierarkier kopplade till moderskap och faderskap. 

Likt Tinnerholm Ljungbergs ovan nämnda kedja för begripligt föräldraskap, visar exempelvis 

                                                
38 Ahlberg, Jenny, 2008, Efter kärnfamiljen: familjepraktiker efter skilsmässa, s 16. 
39 Weston, Kath, 1991, Families we choose: Lesbians, gays, kinship. 
40 Smith, Dorothy, 1993, ”The Standard North American Family: SNAF as an ideological code” i Journal of 
Family Issues, vol. 14(1), s 50ff. 
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Elena Marie DiLapi på hur kärnfamiljsidealet skapar en moderskapshierarki där en 

heterosexuell gift fertil kvinna i en traditionell kärnfamilj som vill ha barn och blev gravid 

genom samlag innehar den hegemoniska positionen. Därmed konstrueras lesbiska mödrar 

som mindre lämpade i förhållande till dessa normativa ideal. 41  I linje med denna 

argumentation anser jag att det även går att tala om en faderskapshierarki där en gift fertil 

man i en traditionell kärnfamilj som genom samlag fått barn med sin gifta maka utgör en 

motsvarande hegemonisk position mot vilken exempelvis homosexuella män som bildar 

familj genom surrogatarrangemang tvingas förhålla sig och relateras till. Flera teoretiker har 

även visat på hur den moderna reproduktionstekniken medfört att biologin åter har fått en 

ökad betydelse i det senmoderna samhället i relation till föräldraskap och familjeskapande. 

Samtidigt som modern reproduktionsteknik destabiliserar kroppens och biologins naturlighet 

som en konstruktion har den förstärkt biologins betydelse då fler önskar få och får barn med 

genetisk koppling till dem själva, där det biogenetiska ursprunget blivit viktigt för identiteten 

och självförståelsen.42 43 Carolina Jonsson Malm menar att en biologisk-genetisk hegemoni 

vuxit fram ”där blodsband ses som överordnade andra sociala relationer”44 vilket således kan 

få konsekvenser för socialsekreterarnas bedömning av lämpligt samkönat föräldraskap. Flera 

teoretiker knyter kärfamiljen som västerländskt ideal samman med statens försök att reglera 

familjelivet genom att premiera vissa familjeformer framför andra.45 Kärnfamiljen kan då 

fungera som norm och ideal genom att det uppfattas som något naturligt och evigt. Som 

Patricia Hill Collins understryker riskerar detta naturliggörande att reproducera samhälleliga 

ojämlikheter där andra familjeformer ses som sämre eller mindre äkta. Genom att 

kärnfamiljen som familjeform ofta gynnas både politiskt, ekonomiskt och socialt kan 

kärnfamiljen därmed förstås som ”en privilegierad social position”.46 Jonsson Malm menar i 

linje med detta resonemang att det är möjligt att tala om kärnfamiljens hegemoni vilken 

”hjälper till att strukturera människors tankevärld och påverkar sättet att organisera arbete, 

familjeliv och välfärd”47. 

 
Jag vill således med ovanstående teoretiska ramverk undersöka hur socialsekreterarna, och i 

förlängningen välfärdsstaten, formar familjer både direkt och indirekt genom den utredning 
                                                
41 DiLapi, Elena Marie, 1989, ”Lesbian mothers and motherhood hierarchy”, i Journal of Homosexuality, vol. 
18(1-2), s 108ff. 
42 Strathern, Marilyn, 1992, Reproducing the Future, s 14ff, och Strathern, Marilyn, 1995, After Nature, s 5. 
43 Nelkin, Dorothy & Lindee, Susan, 1995, The DNA Mystique: The Gene as a Cultural Icon, s 58ff. 
44 Jonsson Malm, Carolina, 2011, Att plantera ett barn, s 39. 
45 Nicholson, Linda, 1997, ”The Myth of the Traditional Family”, s 27ff. 
46 Hill Collins, Patricia, 2000, ”It’s All in the Family: Intersections of Gender, Race and Nation”, s 156ff. 
47 Jonsson Malm, Carolina, 2011, Att plantera ett barn, s 35. 
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och bedömning som görs i samband med närståendeadoption. Kärnfamiljsnormer och 

hierarkier kring moderskap och faderskap kommer att användas som teoretiska verktyg för att 

analysera socialsekreterares bedömning av lämpliga föräldrar och familjer. Likaså ser jag 

teoretiska koncept kring den hegemoniska kärnfamiljens uppbyggnad kring en kvinnlig och 

manlig förälder som användbara för att analysera hur förebilder för det motsatta könet görs 

viktiga av socialsekreterarna i relation till barnets bästa. På så sätt utgör familjeteori ett viktigt 

komplement till den queerteori kring heteronormativitet som tidigare presenterats. Jag ämnar 

även applicera en teoretisk analysram kring biologismens ökade betydelse och 

meningsskapande karaktär för att fördjupa analysen av hur socialsekreterarna skapar mening 

kring den adopterande förälderns avsaknad av biologiska band till barnet och barnets 

kommande föreställda behov av att finna sitt biologiska ursprung. 

 

Diskursteori#

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv vilar denna uppsats på en förståelse av att 

diskurser – de sätt vi talar om och benämner saker – påverkar och skapar desamma. Vår 

omvärld begripliggörs genom språket men detta meningsskapande tal avspeglar inte neutralt 

vår omvärld utan bidrar aktivt till att skapa och förändra den. Diskurser konstituerar på så sätt 

den sociala världen och skapar bland annat fenomen i vår omvärld, identitetskategorier och 

sociala relationer. De betydelser som diskurserna skapar befinner sig dock i ständig 

omformning i mötet med andra diskurser och därmed i en diskursiv kamp om 

tolkningsföreträde och hegemoni. Vår kunskap om omvärlden blir därför beroende av de 

diskursiva tolkningar vi gör. Som Winther Jørgensen och Philips framhåller i hänvisning till 

Foucault blir sanning därmed en diskursiv konstruktion där olika kunskapsregimer anger vad 

som är sant och falskt i en given kontext. Diskurser blir således tätt förbundna med makt över 

kunskap och sätter gränser för vad som ses som meningsfullt och sant. Winther Jørgensen och 

Phillips framhåller att diskursiva mönster bevaras och förändras i diskursiva praktiker och att 

bevarandet och förändringen av diskurserna därför ska sökas i de konkreta kontexter där 

språket sätts i spel.48   

 
En diskursteoretisk utgångspunkt ger därmed vid hand att vad som är att vara en lämplig 

förälder och vad som är till fördel för barnet inte är en objektiv sanning utan något som 

ständigt skapas diskursivt genom socialsekreterarnas diskursiva praktiker. Därför utgör 

                                                
48 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000, Diskursanalys som teori och metod, s 7ff. 
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diskursteori ett viktigt teoretiskt verktyg i min analys för att exponera vad som diskursivt 

konstrueras som sanningar i socialsekreterarnas bedömningar. Som Winther Jørgensen och 

Phillips understryker leder den sociala konstruktionen av kunskap och sanning till olika 

sociala handlingar och får därigenom konkreta sociala konsekvenser. 49  Det blir därför 

avgörande att analysera vilka diskurser om lämpligt föräldraskap och barnets bästa som 

skapas och vidmakthålls i socialsekreterarnas utredningar för att synliggöra de konkreta 

sociala konsekvenser de leder till och för att möjliggöra förändring. För att studera dessa 

processer bygger denna studie på diskursanalys som metod, se vidare följande avsnitt. Som 

Winther Jørgensen och Phillips poängterar blir teori och metod tätt sammanlänkande vid 

diskursanalys.50 De diskursteoretiska utgångspunkter som har presenterats här utgör därför 

grunden för såväl min metodologiska ansats som min förståelse och tillämpning av studiens 

övriga teoretiska verktyg.  

 

Diskursanalys:#What’s#the#problem#represented#to#be?#

För att belysa den statliga biopolitiska styrning som sker genom socialsekreterarnas 

myndighetsutövning och de diskurser och problemframställningar som skapas därigenom har 

jag inspirerats av Carol Lee Bacchis diskursanalytiska metod What’s the problem represented 

to be? (WPR) vilken har modifierats efter uppsatsens syfte och frågeställningar, se nedan. 

Som Bacchi poängterar syftar analysmetoden till att just förstå hur statlig styrning sker och 

vilka implikationer det leder till för de som styrs.  

 
I Bacchis metodologi ses statliga insatser och policys för att lösa olika samhälleliga problem 

inte som oskyldiga reaktioner på redan fixerande och definierbara problem som existerar 

exogent utanför den politiska sfären. Istället skapar dessa policys själva aktivt vad som är ett 

”problem” genom de implicita problemframställningar som de politiska lösningarna 

förutsätter och vilar på. Det sätt på vilket ett problem framställs ger vidsträckta implikationer 

för vilka insatser som vidtas, vilket i sin tur får långtgående konsekvenser för de personer som 

berörs av policyn och den samhälleliga diskursen kring detta ”problem”.51 Som Bacchi 

understryker styrs och kontrolleras befolkningen av statens problematiseringar varför en 

analys av statens makt bör fokusera problematiseringarna snarare än ”problemen”.52 Jag 

ansluter mig här till en kritisk analysinriktning som tar fasta på kritik i Foucaults tolkning där 

                                                
49 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000, Diskursanalys som teori och metod, s 12. 
50 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000, Diskursanalys som teori och metod, s 10ff. 
51 Bacchi, Carol Lee, 2009, Analysing Policy: What’s the problem represented to be?, s 2ff. 
52 Bacchi, Carol Lee, 2009, Analysing Policy: What’s the problem represented to be?, s ixff. 
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”[a] critique does not consist in saying that things aren’t good the way they are. It consists in 

seeing on what type of assumptions, of familiar notions, of established, unexamined ways of 

thinking the accepted practises are based”53. Hur ett problem formuleras tenderar således att 

bestämma dess möjliga lösningar och kan utifrån denna studies teoretiska ansatser därmed 

synliggöra den statliga styrningens normaliserande och disciplinerande karaktär. 

 
Fokus kommer således att ligga på vilka problemframställningar som framträder i 

socialsekreterarnas beskrivningar och vilka bakomliggande antaganden som dessa 

problemframställningar vilar på. Genom att vara socialt konstruerade tolkningar kan dessa 

antaganden synliggöra diskursiva konstruktioner. Det sätt på vilket socialsekreterarna 

genomför och motiverar sin utredning får således konsekvenser för de föräldrar som berörs av 

utredningen samt bidrar till att skapa och vidmakthålla diskurser kring vad som är lämpligt 

föräldraskap. Utifrån studiens fokus och teoretiska ansatser har de analysfrågor som WPR 

bygger på modifierats för att fungera som metodologiska verktyg för att besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Det rör sig således inte om en What’s the problem represented to 

be?-analys i dess rena form utan en anpassad sådan där jag använt Bacchi som utgångspunkt 

och inspiration. De analysfrågor som kommer att tillämpas på studiens material utgörs 

därmed av följande: 

 
1. Hur framställs ”problemen” i närståendeadoptionsutredningen? 

2. Vilka förutsättningar och antaganden vilar dessa problemframställningar på?  

3. Vad lämnas oproblematiserat genom dessa problemframställningar? Var finns 

tystnaderna? Kan ”problemen” förstås annorlunda? 

4. Vilka effekter produceras genom dessa problemframställningar? Hur kan dessa 

effekter förstås utifrån disciplinering, normalisering och heteronormativitet? Vilka 

diskurser skapas och vidmakthålls?  

 
Analysfrågorna används som verktyg för att framförallt fördjupa analysen av studiens andra 

och tredje frågeställningar. Genom att ta fasta på socialsekreterarnas diskursiva makt 

synliggörs hur socialsekreterarnas problemframställningar aktivt skapar diskurser om lämpligt 

föräldraskap och önskvärda familjer. Jag kommer därmed använda ovanstående 

diskursanalytiska metod för att i socialsekreterarnas utredningar synliggöra diskurser om 

lämpligt föräldraskap i relation till heteronormativa ideal samt hur dessa diskurser 

                                                
53 Foucault, Michel, 1994, ”So is it Important to Think?”, i Power: Essential Works of Foucault 1954-1984, vol. 3, 
ed. Faubion, Hurley & Others, s 456. 
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underbygger en governmentell styrning som disciplinerar samkönade föräldrar utifrån 

normaliserade ideal.  

 
Bacchi lyfter vikten av att som forskare även reflexivt se till vad som problematiseras i den 

egna forskningen, vilka antaganden detta vilar på och vad som lämnas oproblematiserat.54 

Som nämnts inledningsvis bygger en diskursteoretisk ansats på en förståelse av kunskap som 

socialt konstruerad. Winther Jørgensen och Phillips menar därför att forskaren i en konkret 

diskursanalys bör överväga och redogöra för hur en själv står i förhållande till de diskurser 

som undersöks samt så reflexivt och transparent som möjligt motivera de forskningsmässiga 

val som görs. Jag har därför i denna uppsats strävat efter att konsekvent motivera val av såväl 

forskningsinriktning som teoretiska och metodologiska verktyg. Därtill att analysen på ett 

tydligt sätt ska följa de analysfrågor som presenterats här där läsaren ges inblick i det 

underlag jag har för de slutsatser jag drar. Min position som forskare i det samtida 

genusvetenskapliga fältet påverkar givetvis förståelsen och problematiseringen av materialet 

utifrån akademisk inriktning. Likaså påverkas analysen av den förförståelse jag har som 

förälder i en juridiskt samkönad relation, dock utan att ha behövt genomgå en 

närståendeadoption. Det finns ingen kunskapsproduktion som ur ett socialkonstruktivistiskt 

synsätt kan vara objektiv men genom att vara så reflexiv, öppen och transparent som möjligt 

kan denna kunskap dock valideras. 55  

 

4.#Material#

Kvalitativa#intervjuer#med#socialsekreterare#

Materialet för denna uppsats utgörs av semistrukturerade intervjuer med åtta socialsekreterare 

som arbetar med närståendeadoptioner inom juridiskt samkönade par inom Stockholms län. 

Intervjuerna är ca 30-45 minuter långa och följer den intervjuguide som återfinns i bilaga 1. 

Ljudupptagning och transkriberingar finns i författarens ägo. Sex av respondenterna arbetar 

på olika stadsdelsförvaltningar inom Stockholms kommun fördelat på två 

innerstadsstadsdelar, en söderförort och en norrförort. De två övriga respondenterna arbetar 

på en stor närkommun till Stockholms stad respektive en gemensam familjerätt för tre större 

kommuner i närheten av Stockholms stad. Samtliga respondenter har socionomexamen och 

                                                
54 Bacchi, Carol Lee, 2009, Analysing Policy: What’s the problem represented to be?, s 19. 
55 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000, Diskursanalys som teori och metod, s 28ff och 111f. 
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har arbetat med dessa frågor mellan 7-15 år. Vissa av respondenterna har haft många ärenden 

över åren medan andra endast har haft något enstaka ärende, likaså har vissa haft fler ärenden 

gällande insemination medan andra mest har arbetat med surrogatärenden. Samtliga 

respondenter arbetar med utredning av en rad olika adoptionsformer utöver 

närståendeadoptioner, exempelvis internationella adoptioner, styvbarnsadoptioner eller 

släktingadoption. Av hänsyn till såväl respondenternas anonymitet som vikten av att inte röja 

identiteten på par som respondenterna berättar om redogörs inte kommun/stadsdel eller 

bakgrundsinformation om respondenterna närmare.  

 

Urval#

Urvalet har riktats till de fem befolkningsmässigt största kommunerna/kommungemensamma 

familjerätterna i Stockholms län. Detta för att komma i kontakt med ett så stort antal 

socialsekreterare som har arbetat med närståendeadoption inom juridiskt samkönade par som 

möjligt. En begäran har gjorts till kommunerna/de kommungemensamma familjerätterna om 

kontaktuppgifter till alla handläggare som arbetar med närståendeadoption inom juridiskt 

samkönade par. Därefter har en förfrågan om att delta i denna studie skickats ut via e-post till 

samtliga handläggare. Uppsatsens begränsning i såväl tid som omfång har föranlett mig att 

begränsa urvalet av respondenter till Stockholmsområdet. Möjligheten att generalisera studien 

till andra delar av Sverige är således begränsad. Som resoneras kring gällande vidare 

forskning, se kapitel 6, ser jag det som av stor vikt att studier även genomförs med en större 

geografisk spridning för att synliggöra eventuella regionala skillnader och för att bredda 

resultaten. 

 

Materialinsamling#

För att inhämta material om socialsekreterarnas bedömningar av lämpligt juridiskt samkönat 

föräldraskap vid närståendeadoption har jag valt intervju som insamlingsmetod. Detta för att 

tidigare forskning saknas kring vad socialsekreterarna själva uppger att de utreder och hur de 

motiverar sin utredning samt för att kvalitativa intervjuer möjliggör en djupare förståelse av 

socialsekreterarnas resonemang jämfört med exempelvis enkätstudier. Jag har arbetat efter 

Steinar Kvales teorier om den kvalitativa forskningsintervjun som metod för att producera 

kunskap, vilken jag med Kvales ord specifikt ser som en postmodern kunskapsproduktion56. 

Jag har i enlighet med Kvale använt mig av en halvstrukturerad intervjuguide, se bilaga 1. 

                                                
56 Kvale, Steinar, 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun, s 44ff. 
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Enligt Kvale ska forskaren utforma intervjufrågorna efter dess tematiska och dynamiska 

funktion för studien. Det vill säga att frågorna dels ska bedömas tematiskt utifrån dess 

relevans för forskningsämnet och dels dynamiskt utifrån dess betydelse för skapandet av ett 

positivt samspel mellan intervjuare och informant.57 Detta tillvägagångssätt har jag beaktat 

vid utformandet av intervjuguiden.  

 
Det är viktigt att i den kvalitativa forskningsintervjun vara medveten om att det inte rör sig 

om en objektiv kunskapsproduktion. Jag har i och med de frågor jag har valt att ställa till 

informanterna givetvis påverkat de teman som berörs i intervjuerna. Dock har jag strävat efter 

att ställa så öppna frågor som möjligt och gett informanten möjlighet att komma med tillägg 

och kommentarer ifall de anser att jag har missat viktiga aspekter för att i största möjliga mån 

undvika att påverka informanten och därmed materialet i alltför stor grad. Intervjuerna har 

sedan transkriberats och analyserats med hjälp av ovanstående diskursanalytiska metod. 

 

Bearbetning#

Intervjuerna har transkriberats i sin fulla längd varefter materialet har bearbetats genom att jag 

genom läsning och omläsning rört mig fram och tillbaka mellan transkriberingar, teorier och 

tillämpning av analysfrågor. Utifrån denna växelvisa läsning och analys har olika 

tematiseringar kunnat göras i materialet. Dessa teman har dels rört olika kriteriekluster som 

socialsekreterarna valt att granska och dels olika sätt som socialsekreterarna ser på och förstår 

syftet och utgångspunkten för den granskning som görs. I växelverkan mellan material, teori 

och analysmetod har även framkommit hur dessa teman kan förstås på två nivåer där de 

senare temana påverkar de kriterier som granskas. Följande resultat- och analyskapitel följer 

de teman som framkommit i materialet. Under varje tema analyseras materialet utifrån 

studiens frågeställningar, teoretiska ram och metodologiska analysfrågor. Materialet uppvisar 

stor spridning socialsekreterarna emellan gällande vad de väljer att utreda och hur de ser på 

utredningens syfte och utgångspunkter. Jag har därför valt att förhålla mig till materialet så 

inkluderande som möjligt för att i största möjliga mån spegla den bredd som finns. 

                                                
57 Kvale, Steinar, 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun, s 121f. 



 25 

 

5.#Resultat#och#analys#

Studiens resultat består dels av hur socialsekreterarna själva ser på och rationaliserar 

utredningen som sådan; dess syften, utgångspunkter m.m., och dels hur utredningen utförs; 

vilka kriterier de väljer att granska och hur. Resultatet kan således förstås på två nivåer där 

den första utgörs av vad utgångspunkten för utredningen är och den andra hur utredningen 

genomförs, där den senare delen påverkas av socialsekreterarnas utgångspunkter. Resultatet 

visar att både socialsekreterarnas utgångspunkter och hur de utför utredningen skiljer sig åt 

markant – inte bara mellan kommuner och stadsdelar utan också inom samma stadsdel 

beroende på vilken enskild handläggare det är som utför utredningen. Detta är självklart 

oroväckande och genererar många frågor om rättssäkerhet och likvärdighet vilket denna 

uppsats hoppas kunna ge en inblick i, även om detta ligger utanför studiens direkta fokus. 

 
Studiens analys är disponerad så att jag först redogör för socialsekreterarnas utgångspunkter 

för själva utredningen som sådan och därefter en tematisk redogörelse för vad 

socialsekreterarna faktiskt uppger att de utreder. Resultaten analyseras fortlöpande utifrån de 

frågeställningar, teoretiska infallsvinklar och analysfrågor som tidigare har presenterats. På så 

sätt besvaras studiens frågeställningar återkommande inom varje respektive tema, vilka även 

knyts samman i den följande avslutande diskussionen. 

 

Del#1:#Socialsekreterarnas#syn#på#syfte#och#utgångspunkter#för#utredningen#

I denna del fokuseras hur socialsekreterarna motiverar utredningens omfattning, innehåll och 

roll utifrån olika förståelser av syfte och utgångspunkter för utredningen. Här kan olika teman 

i socialsekreterarnas argumentation och rationalisering skönjas såsom barnets bästa, 

utredningens roll för att skapa föräldrar samt förståelse av juridiskt samkönade familjer som 

”barnlösa” eller att de gått utanför lagen och vilka konsekvenser det bör få. 
 

Utredningens#roll#i#föräldraskapet#–#är#en#eller#blir#en#förälder?#

Bland socialsekreterarna råder olika uppfattningar om huruvida den förälder som måste 

ansöka om närståendeadoption för att bli juridisk förälder redan är förälder eller blir en 

förälder först genom utredningen och dess slutbedömning. Vissa socialsekreterare utgår alltså 

från att föräldern som måste adoptera sitt barn inte blir förälder i samband med barnets 

födelse utan i samband med deras godkännande av dem som lämplig förälder. Detta påverkar 

i sin tur hur omfattande utredningen som görs blir.  
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Bland dem som ser föräldern som endast en blivande sådan kopplas i större utsträckning 

föräldraskapet till någon form av avsteg från ett begripligt föräldraskap i linje med 

Tinnerholm Ljungbergs föräldraskapskedja. Det kan handla om att man anses behöva 

samhällets hjälp för att skaffa barn eller att man har valt att gå utanför de svenska lagarna när 

man skaffat barn. Den redan brutna kedjan mellan genetiskt – biologiskt – socialt – rättsligt 

föräldraskap blir då än mer synlig där paret, trots att de redan har ett barn och att den förälder 

som har biologiska band till barnet redan är erkänd förälder, så ses den andra föräldern inom 

äktenskapet vilken saknar biologiska och rättsliga band till barnet som nära på barnlös trots 

sitt sociala föräldraskap.58  Här framträder även den biologisk-genetiska hegemoni Jonsson 

Malm beskriver där biologiskt och genetiskt föräldraskap är överordnat det sociala 

föräldraskapet.59 Detta kommer exempelvis till uttryck i följande resonemang: 
 

Kan man skaffa barn så får man ju göra det men behöver man samhällets hjälp för att bli förälder då 

är det ju så att det finns diverse regelverk som reglerar det och där utövar ju samhället en viss 

kontroll. … Då har vi skyldighet att gå in och kolla så att de här blivande föräldrarna faktiskt kan 

säkerställa goda uppväxtförhållanden och då blir ju vissa saker ganska naturliga att kolla upp. 

 
Genom att konstrueras som barnlös skapas en diskursiv logik där föräldern först genom 

rättsligt erkännande genom närståendeadoptionen blir förälder. Denna ”barnlösa” förälder ses 

då som legitimt jämförbar med andra personer som önskar bli föräldrar genom internationell 

adoption vilket i sin tur påverkar utredningen och dess innehåll. Att behöva samhällets hjälp 

att bli rättslig förälder, något som i sig beror på samhällets särlagstiftning som aktivt 

frånskriver föräldern rättsligt föräldraskap, blir således ett argument för att genomföra en mer 

omfattande utredning. Man ser således inte samhällets roll i detta juridiskt skapade 

”hjälpbehov”. En person som behöver samhällets ”hjälp” att bli förälder anses således få finna 

sig i den samhällskontroll som därmed utövas i samband med utredningen. Samtidigt som 

lagstiftningen inkluderar samkönade föräldrar i ett möjligt föräldraskap genom 

närståendeadoption exkluderas de i socialsekreterarnas resonemang från föräldraskap baserat 

på ett socialt föräldraskap. Endast statens godkännande kan i denna förståelse ge dem ett 

föräldraskap. Lagstiftningen och socialsekreterarnas adoptionsutredning kan därmed utifrån 

heteronormativitetens bärande principer förstås bygga på en heteronormativ logik.60 Vidare 

                                                
58 Tinnerholm Ljungberg, Helena, 2011, ”Familjen är omöjlig” i Politik och kritik: en feministisk guide till 
statsvetenskap, s 81. 
59 Jonsson Malm, Carolina, 2011, Att plantera ett barn, s. 39. 
60 Rosenberg, Tiina, 2002, Queerfeministisk agenda, s 100ff. 
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begränsar staten utifrån Foucaults terminologi samkönade föräldrars handlingsmöjligheter till 

föräldraskap genom en governmentell styrning.61  

 

Som sagts så ser de socialsekreterare som anser att de utreder blivande föräldrar ingen större 

skillnad mellan en närståendeadoption och en internationell adoption, trots omfattande 

skillnader i såväl lagstiftning som reglering för utredningens innehåll. En av 

socialsekreterarna menar exempelvis att ”vi försöker göra det så likt en vanlig 

medgivandeutredning som möjligt, och inte utav någon annan anledning än att vi tycker att 

det ska vara så, det är liksom en lika stor sak”. Medan en annan socialsekreterare motiverar 

varför hen utreder närståendeadoption och internationell adoption på samma sätt så här ”jag 

tänker att det är ett så stort ansvar att bli förälder och att utreda blivande föräldrar det är ett 

otroligt ansvar som man har, så därför tänker jag att jag behöver göra det här så grundligt som 

möjligt”. Likaså ges uttryck för att om familjen är väldigt socialt belastad så ”ska ju vi kanske 

inte medverka till att ja etablera den föräldra-barn relationen”. De kopplar då utredningens 

omfattning till att de ska utreda ett barns blivande förälder och etablerandet av en föräldra-

barn relation. Dessa utredare ser därmed utredningen, och inte det faktum att barnet har vuxit 

upp med och kommer att fortsätta leva med personen oavsett det eventuella rättsliga 

erkännandet, som avgörande i skapandet av en förälder. Detta innebär att socialsekreterarna 

tänker sig ha möjlighet att förhindra relationen genom att neka adoptionen. Som en av 

socialsekreterarna uttrycker det: ”Här så ska vi ju ta ställning till ett blivande föräldraskap och 

då tänker jag att det finns inte för många frågor för det handlar ju om en framtid för ett barn 

som ska få en förälder juridiskt”. Det ”blivande” föräldraskapet utgör således motivering till 

en extremt omfattande granskning utöver det som lagen och riktlinjerna föreskriver, en 

överutredning som kränker förälderns integritet och dessutom är tveksam som legitim 

myndighetsutövning. Hur socialsekreterarna talar om samkönade föräldrar som endast 

blivande föräldrar får således långtgående diskursiva konsekvenser där förståelsen av 

omvärlden styr densamma genom den utredning som görs. Den här diskursen blir således 

avgörande för hur utredningen utformas då den utifrån föräldraskapskedjan frånkänner det 

sociala föräldraskapet all relevans och befäster därmed en biologisk-genetisk hegemoni där 

blodsband ses som överordnade andra relationer.62  

 

                                                
61 Lemke, Thomas, 2011, Foucault, Governmentality, and Critique, s 3ff. 
62 Jonsson Malm, Carolina, 2011, Att plantera ett barn, s 39. 
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Bland de socialsekreterare som anser att barnet redan lever med sina föräldrar och att paret 

utgör barnets självklara föräldrar skiljer sig konsekvenserna det får för utredningen åt. En av 

socialsekreterarna menar att det därmed endast är relevant att utreda om föräldrarna är 

överens om att barnet är deras gemensamma barn. Samma socialsekreterare menar ”att 

jämföra med att ta emot ett barn utifrån med stora utmaningar det blir ju att trycka in folk i en 

annan mall – det här är ju en egen form av utredning” där denna överutredning ”är ett 

allvarligt tjänstefel” och ett ”ingrepp i människors integritet”. Övriga socialsekreterare med 

denna utgångspunkt kopplar istället utredningens omfattning till andra utgångspunkter som 

barnets bästa eller ett nära sammankopplat socialtjänstperspektiv där de vill passa på att 

granska föräldrarna när de nu får chansen. Andra problemframställningar blir då istället 

aktualiserade och fokuserade. Jag kommer att återkomma till dessa rationaliseringar i följande 

analysdelar. 

 
Som ovanstående resultat visat får socialsekreterarnas förståelse av utredningens roll i 

skapandet av ett föräldraskap stora konsekvenser för den governmentalitet som utövas 

gentemot föräldern i linje med Foucaults teorier om den statliga styrningens disciplinerande 

och normaliserande karaktär. En utgångspunkt i ett blivande föräldraskap leder således till en 

ökad utredning och kontroll och därmed disciplinering av föräldern. Likaså normaliseras 

juridiskt sanktionerade, det vill säga heterosexuella, föräldrar som inte behöver samhällets 

”hjälp” som det normala och utgångspunkten där det avvikande motiverar extra statlig 

kontroll. Genom socialsekreterarnas myndighetsutövning styr således välfärdsstaten 

samkönade föräldrars handlingsmöjligheter och främjar självreglering och internalisering av 

samhällets normer genom att villkora deras föräldraskap.63 

 
Utifrån uppsatsens diskursanalytiska metod kan således sägas att det bland socialsekreterarna 

råder skilda problemförståelser kopplat till ett redan existerande alternativt blivande 

föräldraskap. Bland de socialsekreterare som ser föräldern som endast en blivande förälder 

kan en problemförståelse skönjas som utgår från att det kan finnas anledning att tvivla på 

förälderns lämplighet utifrån att den behöver samhällets ”hjälp” att erkännas som förälder. En 

sådan problemframställning vilar på antaganden om att en förälder som saknar biologiska 

band till barnet, och som dessutom har gått utanför svensk sjukvård för att få barn, är 

potentiellt mindre kvalificerad och lämplig som förälder. Det biologiska och juridiska bandet 

till barnet premieras därmed i synen på en lämplig förälder utifrån en föräldraskapskedja där 

                                                
63 Foucault, Michel, 2004, Sexualitetens historia, s 137ff. 
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föräldrar med en intakt kedja ses som normala och legitima föräldrar. Problemet blir då inte 

nödvändigtvis bara att föräldern saknar biologiska band till barnet utan att personen har gått 

utanför de normer som finns för hur man då ska få barn – d.v.s. utanför svensk sjukvård eller 

inte lever i en heterosexuell relation. Tystnaderna i denna problemframställning handlar 

framförallt om det redan existerande sociala föräldraskapet. Denna aspekt av föräldraskapet 

utelämnas och osynliggörs helt och konstrueras därmed som utan betydelse. I 

problemförståelsen lämnas oproblematiserat varför det är en så avgörande skillnad om paret 

har fått barn utanför svensk sjukvård. Likaså utelämnas att det här konsekvent endast drabbar 

samkönade par och att det därmed finns en tydlig diskriminering där endast samkönade pars 

föräldraskap villkoras på detta sätt. Problemförståelsen kan därmed förstås som en generell 

misstro mot (biologiskt) barnlösa i allmänhet och samkönade föräldrar i synnerhet och deras 

lämplighet som föräldrar. Effekterna av en sådan problemförståelse blir då en legitim 

anledning till ökad kontroll och disciplinering samt normalisering av ett föräldraskap med 

intakt kedja mellan genetiskt – biologiskt – socialt – juridiskt föräldraskap. Diskurser som kan 

skönjas i dessa problemframställningar är diskurser om föräldraskap som grundat i främst 

biologiska och juridiska band där sociala band ges en underordnad roll men också diskurser 

om att personer som avviker från föräldraskapsnormen får finna sig i att granskas. Även 

diskurser om socialsekreterarnas myndighetsutövning som relationsetablerande och 

föräldraskapande synliggörs.  

 
Bland de socialsekreterare som ser det som att föräldern redan är förälder utgår 

problemförståelsen från att problemet är att föräldern saknar ett juridiskt erkänt föräldraskap 

beroende på dagens lagstiftning och grundar sig därmed på en diskurs om föräldraskap som 

framförallt grundat i ett socialt föräldraskap. Lösningen blir då att antingen se utredningen 

som endast en formalitet som görs så lik en faderskapsutredning som möjligt eller att andra 

utgångspunkter och problemförståelser används som argument för utredningen. 

#
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Barnets#bästa?#

Barnets bästa utgör för flera av socialsekreterarna utgångspunkten för deras granskning och 

används som motivering till deras val av granskningskriterier och hur dessa bedöms. 

Socialsekreterarna gör emellertid olika tolkningar av vad som faktiskt är barnets bästa – såväl 

sinsemellan som i den egna argumentationen. Barnets bästa anses i vissa fall vara att endast få 

en förälder juridiskt erkänd vid exempelvis en skilsmässa eller arbetslöshet medan barnets 

bästa i andra fall anses vara att få båda sina föräldrar juridiskt erkända, även då en förälder 

har missbruksproblem eller en allvarlig sjukdom. Dessa olika tolkningar styr i sin tur 

utredningens inriktning och omfattning och därmed den governmentalitet som utövas 

gentemot juridiskt samkönade föräldrar i samband med närståendeadoption.   

 
Likt hur barnets bästa har visat sig bedömas olika vid vårdnadsutredningar beroende på 

förälderns kön utifrån könsstereotypa omvårdnadsdiskurser och omsorgsförväntningar kan en 

tendens skönjas där socialsekreterares bedömningar av barnets bästa vid närståendeadoption 

följer samma logik men där det istället blir förälderns sexualitet som styr bedömningen. 64 

Beroende på förälderns sexualitet uppställs olika krav i relation till barnets bästa där det 

tydligt framkommer att samkönade föräldrars juridiska föräldraskap villkoras på grunder som 

en heterosexuell förälder aldrig skulle bli fråntagen sitt juridiska föräldraskap på. 

Heteronormativa diskrepanser i tolkningen av barnets bästa kan därmed anas där brott i en 

begriplig föräldraskapskedja blir centrala.65 

 
I materialet finns flera exempel på hur barnets bästa tolkas annorlunda i relation till 

samkönade föräldrar jämfört med heterosexuella föräldrar. En stundande separation eller en 

sökande förälders arbetslöshet eller kroniska sjukdom anses exempelvis av vissa 

socialsekreterare inte vara förenligt med barnets bästa. Detta innebär att barnets bästa i dessa 

situationer anses vara att slippa få den sökande föräldern juridiskt erkänd. En av 

socialsekreterarna ger uttryck för att ”det ska ju vara till fördel för barnet att adopteras av den 

andre parten och är den någon som är arbetslös med missbruksproblem så är kanske inte det 

optimala”. Andra socialsekreterare tar istället fasta på en stundande separation med barnets 

biologiska förälder som oförenligt med barnets bästa: ”vi tittar på att det ändå är en stabil 

relation för att kunna adoptera, för är det så att den är jättesvajig då kanske det inte är det 

                                                
64 Sundhall, Jeanette, 2012, Kan barn tala?, s 162ff. 
65 Tinnerholm Ljungberg, Helena, 2011, ”Familjen är omöjlig” i Politik och kritik: en feministisk guide till 
statsvetenskap, s 81. 
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bästa för barnet att adopteras”. Vid en separation anses det därmed som barnets bästa att 

slippa få sin andra förälder juridiskt erkänd, något som kan ifrågasättas utifrån forskning som 

visat på motsatt förhållande där det i synnerhet då föräldrarna separerar har visat sig vara 

viktigt att få båda sina föräldrar juridiskt erkända. 66 Som resultatet visar bedöms juridiskt 

samkönade föräldrar efter både mer omfattande och hårdare krav i relation till vad som är 

barnets bästa jämfört med heterosexuella föräldrar. Exempelvis ses inte arbetslöshet, missbruk 

eller en separation som anledning att frånta en heterosexuell pappa sitt juridiska föräldraskap 

– eller för att låna en av socialsekreterarnas ord: 
 
Barn har ju de föräldrar de har – det finns ju många pappor som är missbrukare men de är ändå 

pappor. Då får man göra en anmälan sen men de är föräldrar det finns det inget tvivel om. 

 
En heterosexuell förälder skulle således inte bli fråntagen sitt juridiska föräldraskap på de 

grunder som samkönade föräldrars juridiska föräldraskap villkoras mot. Vad som bedöms 

som barnets bästa blir således beroende på förälderns sexuella läggning. Denna diskursiva 

logik hänger tätt samman med tidigare nämnda föräldraskapskedja där en intakt kedja anses 

ge ett normalt legitimt föräldraskap medan en förälder med ett eller flera brott i kedjan 

konstrueras som misstänkt och potentiellt mindre lämpad utifrån barnets bästa.67 En intakt 

föräldraskapskedja leder därmed till tolkningar om att det så gott som alltid är barnets bästa 

att få båda sina föräldrar juridiskt erkända oavsett eventuell arbetslöshet, separation eller 

missbruk. Ett brott i föräldraskapskedjan utifrån avsaknad av juridiska och biologiska band 

till barnet leder däremot till tolkningar att det är barnets bästa att endast få en förälder 

juridiskt erkänd vid ovan nämnda situationer. När det gäller samkönade par sker alltså en 

sammanblandning av barnets rätt till sin förälder genom juridiskt föräldraskap, innefattande 

bland annat försörjningsansvar och arvsrätt, och en eventuell olämplighet som 

vårdnadshavare. Utifrån Rosenbergs teorier om inkludering och exkludering som 

heteronormativitetens bärande principer kan här synliggöras hur samkönade föräldrar å ena 

sidan inkluderas i en heterosexuellt kodad föräldradiskurs. Å andra sidan exkluderas de 

emellertid på grund av sin sexualitet från ett fullt ut legitimt föräldraskap och måste 

därigenom leva upp till en rad assimileringskrav för att uppnå önskade ideal i ovan nämnda 

föräldradiskurs. Socialsekreterarnas bedömningar kan på så sätt sägas följa en heteronormativ 

föräldraskapsdiskurs. 68 

                                                
66 Se exempelvis Killian 2010 och Gartrell et al 2011. 
67 Tinnerholm Ljungberg, Helena, 2011, ”Familjen är omöjlig” i Politik och kritik: en feministisk guide till 
statsvetenskap, s 81. 
68 Rosenberg, Tiina, 2002, Queerfeministisk agenda, s 100ff. 
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Som visats fungerar barnets bästa som rationalisering av en rad granskningsområden och 

barnets bästa blir därmed utifrån Foucaults teorier ett argument för ökad kontroll och 

disciplinering av samkönade föräldrar vilket kan förstås som ett led i välfärdsstatens 

governmentalitet. Genom den vida, disparata och ibland direkt godtyckliga tillämpning av 

barnets bästa som sker tjänar barnets bästa till att kontrollera föräldrarna efter de krav som 

socialsekreterarna genom sin myndighetsutövning själva uppställer som viktiga. Likaså 

normaliseras en syn på föräldrar som har intakta biologiska och juridiska band till barnet som 

per automatik mer lämpade utifrån barnets bästa utan motsvarande villkorat föräldraskap. 

Barnets bästa kan därför förstås som en del i välfärdsstatens governmentalitet som på flera 

sätt indirekt och reflexivt bestämmer samkönade föräldrars handlingsmöjligheter i önskade 

riktningar. En självdisciplinering främjas därmed där samkönade föräldrar personligen får 

assimilera sig till de krav som ställs – såsom att lösa sina relationsproblem, skaffa sig en stabil 

ekonomi eller bli frisk från eventuella sjukdomar – för att staten ska erkänna dem som 

juridiska föräldrar till sina barn.69 70 Socialsekreterarnas granskning och bedömning utifrån 

barnets bästa kan därmed också med Ahmeds ord förstås som att de önskar (om)orientera 

samkönade föräldrar till en normaliserad familjelinje och en straight linje där stabila 

parrelationer med ekonomiskt och hälsomässigt resursstarka individer är det önskade.71 

 
Olika problemförståelser kopplat till barnets bästa kan således utifrån uppsatsens 

diskursanalytiska metod skönjas bland socialsekreterarna. Bland vissa socialsekreterare råder 

en problemförståelse som utgår från att rättsligt erkännande av en samkönad förälder endast 

är till barnets bästa om föräldern inte uppvisar några brister vad gäller bland annat hälsa, 

socioekonomiska resurser eller konflikter i parrelationen. En sådan problemframställning vilar 

på antaganden om att barnets bästa inte är förenligt med att få sin förälder rättsligt erkänd då 

denna exempelvis är svårt sjuk, arbetslös eller ska separera från barnets andra förälder. Vidare 

antas att föräldrar som saknar biologiska och juridiska band till barnet är potentiellt mindre 

lämpade utifrån barnets bästa jämfört med föräldrar med en intakt föräldraskapskedja. Detta 

synliggörs exempelvis genom att det inte anses vara i barnets bästa att få sin samkönade 

förälder rättsligt erkänd vid en skilsmässa – något som inte anses föreligga hos barn till 

heterosexuella föräldrar med en intakt föräldraskapskedja. Därmed synliggörs hur barnets 

bästa problematiseras på olika sätt beroende på förälderns sexualitet.  

 
                                                
69 Foucault, Michel, 2004, Sexualitetens historia, s 137ff. 
70 Lemke, Thomas, 2011, Foucault, Governmentality, and Critique, s 3ff. 
71 Ahmed, Sara, 2006, Queer phenomenology: orientations, objects, others, s 2ff. 
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Tystnaderna handlar om barnets bästa i relation till barnets faktiska anknytning och relation 

till föräldern kopplat till det sociala föräldraskap som, i linje med föregående analysdel, ofta 

tillskrivs liten betydelse. Den mest framträdande tystnaden utgörs emellertid av 

socialsekreterarnas olika krav på heterosexuella respektive samkönade föräldrar. Det talas inte 

om att socialtjänsten utifrån barnets bästa aldrig skulle upphäva ett heterosexuellt moder- eller 

faderskap på grund av exempelvis missbruk (även om vårdnaden kan komma att prövas) 

samtidigt som en samkönad förälder skulle vägras rättsligt erkännande av sitt föräldraskap på 

grund av just missbruk. Därmed lämnas samkönade föräldrars villkorade föräldraskap 

oproblematiserat där skillnader i heterosexuella och samkönade föräldrars förutsättningar att 

bli föräldrar – och den governmentalitet som utövas – osynliggörs. Något som kan förstås i 

linje med tidigare forskning som visat att det normerande heterosexuella subjektet inte har 

behövt förändra inställning till sig själv och samhället där heteronormativa värderingar 

snarare har försvarats i samband med homosexuellas rättigheter att bli föräldrar.72 Alternativa 

problemförståelser utelämnas därmed såsom att det utifrån barnets bästa är ett problem att inte 

båda dess föräldrar som den lever med och har en anknytning till erkänns juridiskt 

föräldraskap. Något som allvarligt skulle kunna äventyra barnets bästa och strida mot 

Barnkonventionen om barnets rätt till sina föräldrar och trygghet oavsett föräldrarnas status i 

samhället.73  

 
De effekter som dessa problemframställningar leder till är att juridiskt samkönade föräldrar 

får se sitt föräldraskap villkorat på andra och strängare sätt jämfört med heterosexuella 

föräldrar utifrån vad som anses vara barnets bästa. Därmed skapas en diskurs om barnets 

bästa som en legitim anledning till ökad kontroll och disciplinering av samkönade föräldrar 

samtidigt som heterosexuellt föräldraskap med en intakt föräldraskapskedja normaliseras 

utifrån vad som anses vara barnets bästa. Diskurser som skapas och vidmakthålls utifrån 

socialsekreterarnas diskursiva praktik är diskurser om legitimt föräldraskap som i första hand 

heterosexuellt där diskurser om föräldraskap med intakt föräldraskapskedja är mer förenligt 

med barnets bästa synliggörs. Vidare framträder diskurser om att föräldrar som avviker från 

den heterosexuella föräldraskapsnormen får finna sig i att granskas hårdare då dessa föräldrars 

föräldraskap endast anses vara till barnets bästa då de inte uppvisar några brister i vare sig 

relationer, socioekonomiska resurser, hälsa med mera. 

 
                                                
72 Edenheim, Sara, 2005, Begärets lagar, s 238. 
73 Se FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen), särskilt art. 2 ”Skydd mot diskriminering” och 
art. 9 ”Åtskiljande från föräldrar”. 
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I#socialtjänstens#intresse#–#en#chans#till#samhällelig#kontroll#

Vissa socialsekreterare framhäver att de – utöver att bedöma om adoptionen är till fördel för 

barnet – vill passa på att utreda och bedöma juridiskt samkönade föräldrar utifrån ett 

socialtjänstperspektiv. Antingen för att uttalat eliminera kommande sociala problem såsom 

föräldrar med försörjningsproblem eller konflikter i relationen. Eller för att socialsekreterarna 

vill passa på när de nu får chansen – till skillnad från vid heterosexuella föräldrars 

föräldraskap – att granska parens situation för att upptäcka behöv av stöd. Dessa 

socialsekreterare ser således sitt mandat för utredningen som större än att bara bedöma om 

adoptionen är till fördel för barnet. Därmed framträder socialtjänstens eget intresse som en 

tredje utgångspunkt i närståendeadoptionsutredningarna vilken får konsekvenser för 

utredningens omfattning och därmed den governmentalitet som utövas gentemot juridiskt 

samkönade föräldrar. 

 
Bland de socialsekreterare som ser sitt uppdrag som att genomföra en allmän social utredning 

av de samkönade föräldrarna i samband med närståendeadoptionen blir statens 

governmentalitet tydlig. I linje med Foucaults teorier framträder hur dessa socialsekreterare 

genom sin myndighetsutövning styr samkönade föräldrars handlingsmöjligheter samt främjar 

självreglering av vad som anses vara sociala problem.74 Då de samkönade föräldrarna måste 

leva upp till socialtjänstens normer för att staten ska erkänna dem föräldraskap framträder hur 

socialsekreterarna med Ahmeds terminologi önskar orientera dessa föräldrar efter önskade 

orienteringslinjer.75 Orienteringslinjer som i sin tur bygger på normativa antaganden om vad 

som utgör en önskvärd familj. I socialsekreterarnas beskrivningar är dessa syften mer eller 

mindre uttalade. Vissa socialsekreterare ger explicit uttryck för att de vill eliminera familjer 

med sociala problem såsom arbetslöshet. En av socialsekreterarna menar exempelvis att: 
 
… du måste kunna försörja dig. Just där kommer jag inte ihåg vad var ärendet och inte till området 

heller men nej de sa nej för att [social]nämnden ville inte ha något socialfall i området. 

  
Utifrån att socialtjänsten inte vill ha några socialfall i kommunen menar socialsekreteraren 

därför att en samkönad förälders arbetslöshet utgör ett hinder för en närståendeadoption där 

adoptionen inte anses vara till fördel för barnet. Här framträder således hur socialtjänstens 

eget intresse går före barnets intresse och därmed utgör utgångspunkten för utredningen. En 

sådan utgångspunkt går uppenbart utanför närståendeadoptionsutredningens uppdrag och kan 

                                                
74 Lemke, Thomas, 2011, Foucault, Governmentality, and Critique, s 3ff. 
75 Ahmed, Sara, 2006, Queer phenomenology: orientations, objects, others, s 2ff. 
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därmed tolkas som ett missbruk av socialtjänstens makt. Välfärdsstatens önskan att här 

kontrollera och disciplinera samkönade föräldrar för att endast tillåta önskvärda sådana kan 

ses som ett tydligt uttryck för dess biopolitiska syften att främja önskvärda produktiva 

familjer och medborgare.76 Hos andra socialsekreterare framträder denna önskan att eliminera 

sociala problem mer indirekt. Framförallt handlar det då om att socialsekreterarna vill passa 

på att identifiera problem som kan behöva sociala hjälpinsatser såsom vid konflikter och 

missbruk. Detta för att de nu, till skillnad från i heterosexuella familjer, får möjlighet att 

komma in i familjernas hem och utreda familjerna. Exempelvis menar en socialsekreterare att 

”nu när man får chansen som man inte gör med heterosexuella som sen kommer hit och 

krigar, att nu får vi ju chansen liksom att komma hem och se”. Dessa socialsekreterare lyfter 

själva att de utifrån ett socialtjänstperspektiv utreder saker som egentligen inte har bäring på 

ett adoptionsbeslut. En av socialsekreterarna menar exempelvis att: 
 
… om de är på väg att separera, det är ju heller inte egentligen ett skäl till [avslag] men då skulle 

man ju verkligen nä men då kanske vi får pausa det här nu, vi kanske ska gå i stödsamtal och kolla 

hur ska ni klara av det här och vad behöver ni för hjälp och stöd i den här situationen. 

 
Här framträder hur socialsekreteraren vill förorda en närståendeadoption först efter att 

uppställda villkor på att paret har gått i stödsamtal har uppnåtts. Det kan även här anses att 

utredningen därmed går utöver närståendeadoptionens syfte och således utgör ett missbruk av 

socialtjänstens makt. Genom socialsekreterarens myndighetsutövning måste de samkönade 

föräldrarna lösa sina relationsproblem innan de båda kan bli juridiskt erkända föräldrar. Med 

Foucaults terminologi kan skönjas en styrningspraktik som främjar självreglering där 

samkönade föräldrar måste leva upp till socialsekreterarnas krav på vad som är önskvärda 

familjer. Genom denna mer indirekta styrningspraktik styrs de samkönade föräldrarnas 

handlingsmöjligheter för att eliminera de sociala problem som en skilsmässa utmålas som. 

Det blir här tydligt att samkönade föräldrar å ena sidan inkluderas i en heterosexuellt kodad 

familjediskurs samtidigt som denna inkludering villkoras där samkönade föräldrar måste 

assimilera sig efter de krav som socialsekreteraren uppställer för att få bli föräldrar även i 

juridisk mening. Utredningen kan därför förstås utifrån en heteronormativ logik.77 

 
De socialsekreterare som ser detta som sin utgångspunkt för utredningen reflekterar kring att 

detta endast gäller samkönade föräldrar men ser denna skillnad som en i huvudsak positiv 

aspekt. Exempelvis ges uttryck för att ”många hetero[par] där är det ju ingen som kommer 
                                                
76 Foucault, Michel, 2004, Sexualitetens historia, s 137ff. 
77 Rosenberg, Tiina, 2002, Queerfeministisk agenda, s 100ff. 
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hem och kan se om det inte funkar eller inte men här får vi ju faktiskt det, och då kan vi ändå 

se in lite liksom och då kan man ju erbjuda stöd”. Även om socialsekreterarna ger uttryck för 

att de skulle vilja granska långt många fler familjer än vad de idag ges möjlighet till blir det 

här tydligt att socialsekreterarna utnyttjar den ojämlikhet som råder mellan samkönade och 

heterosexuella föräldrars möjlighet till föräldraskap för att granska sådant som inte görs hos 

heterosexuella föräldrar som får barn. Till skillnad från tidigare analyserade utgångspunkter 

föranleder ett brott i Tinnerholm Ljungbergs föräldraskapskedja inte i sig skäl för ökad 

kontroll och därmed disciplinering.78 Däremot möjliggör ett brott i föräldraskapskedjan vid 

avsaknad av juridiska och biologiska band till barnet en ökad kontroll genom dagens 

lagstiftning vilken därigenom utnyttjas för socialtjänstens egna intressen. Sammanfattningsvis 

framträder en bild där de socialsekreterare som tillämpar en social kontroll i syfte att 

eliminera sociala problem granskar faktorer utanför närståendeadoptionens legitima uppdrag. 

Denna överutredning får som konsekvens att samkönade föräldrar granskas mer ingående och 

tvingas leva upp till högre ställda krav än heterosexuella föräldrar. Överutredningen kan även 

ses utifrån Ahmeds teorier som ett tydligt uttryck för hur socialsekreterarna aktivt vill 

omorientera samkönade föräldrar till en önskad normativ orienteringslinje när de nu ges 

chansen. Därmed synliggörs också biopolitiska styrningspraktiker som ämnar disciplinera 

samkönade föräldrar för att öka befolkningens ”produktivitet”. En utgångspunkt i att 

närståendeadoptionsutredningen även ska identifiera eventuella stödbehov leder således till en 

mer omfattande utredning av fler kriterier och därmed en ökad governmentalitet genom 

kontroll och disciplinering av samkönade föräldrar. Likaså normaliseras socioekonomiskt 

resursstarka parrelationer som de mest önskvärda familjerna.  

 
Olika framställningar av vad som är ”problemet” kan utifrån uppsatsens diskursanalytiska 

metod skönjas. En problemförståelse som återfinns är att en förälders sociala eller 

ekonomiska problem är oförenligt med att adoptionen ska anses vara till fördel för barnet 

varför socialtjänsten explicit bör eliminera dessa ”socialfall”. En sådan problemframställning 

bygger på antaganden om att socialtjänsten har såväl mandat som syfte att eliminera socialfall 

– i det här fallet rätt att förvägra samkönade föräldrar juridiskt erkänt föräldraskap på grund 

av försörjningsproblem. Likaså bygger problemframställningen på ett antagande om att 

socialtjänsten genom att inte bifalla adoptionsansökan kan förhindra att barnet fortsätter leva 

med sin (sociala) förälder. Det lämnas här oproblematiserat varför detta ska gälla endast 

                                                
78 Tinnerholm Ljungberg, Helena, 2011, ”Familjen är omöjlig” i Politik och kritik: en feministisk guide till 
statsvetenskap, s 81. 
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samkönade föräldrar och deras barns rätt till juridiskt erkända föräldrar. Likaså normaliseras 

en disciplinering av samkönat föräldraskap utifrån skilda och hårdare villkor än heterosexuellt 

föräldraskap. En annan framträdande problemförståelse utgörs av att samkönade par kan ha 

sociala stödbehov som bör identifieras i samband med adoptionsutredningen. En sådan 

problemförståelse utgår från antaganden om att adoptionsutredningens syfte är att undersöka 

om sociala stödbehov finns samt att det är legitimt att undersöka samkönade par just för att 

möjligheten finns – inte för att alla föräldrar granskas på detta sätt. Tystnaderna finns 

framförallt kring vad som är närståendeadoptionsutredningens egentliga syfte. Det lämnas 

därmed oproblematiserat att kriterier utan bäring på ett bifall av en adoptionsansökan 

granskas under en närståendeadoptionsutredning. Likaså problematiseras inte att samkönade 

föräldrar därigenom får se sitt föräldraskap granskat på ett sätt som inte drabbar 

heterosexuella föräldrar med risk för en utelämnande och integritetskränkande utredning 

utanför den befintliga regleringen.  

 
Effekterna av sådana problemförståelser blir en utmålat legitim anledning till ökad kontroll 

och disciplinering av samkönade föräldrar samt en normalisering av att just samkönade 

föräldrar får se sitt föräldraskap granskat på detta mer omfattande sätt jämfört med 

heterosexuella föräldrar. Socialsekreterarnas meningsskapande tal om vad som utgör sociala 

problem och vad som är legitima syften för adoptionsutredningen får således genom denna 

diskursiva praktik en rad konsekvenser. Därtill bidrar det till att skapa och vidmakthålla 

diskurser om närståendeadoptionsutredningen som en legitim social kontrollinstans för att 

upptäcka stödbehov och diskurser om att personer som avviker från den lagstadgade 

heteronormativa föräldranormen får finna sig i att granskas. 

 

En#formalitet#som#lagstiftningen#framtvingar##

Flera socialsekreterare lyfter fram hur dagens lagstiftning tvingar dem till att granska juridiskt 

samkönade par genom närståendeadoptionsutredning, även om denna premiss sedan inte styr 

vad socialsekreteraren väljer att granska eller utredningens omfattning. För en 

socialsekreterare leder denna insikt emellertid till en utgångspunkt för utredningen som en ren 

formalitet där ett uttalat syfte blir att utreda så lite som möjligt. Som socialsekreteraren 

understryker granskar hen endast: 
 
… att båda föräldrarna är överens, det är det som är mitt fokus. Alltså ingenting när det handlar om 

lämplighet och sånt för det är ju, det förutsätter jag. Jag menar det här handlar ju bara om vår 



 38 

lagstiftning, för det skulle man inte prata om när det gäller en mamma och en pappa som kommer hit 

då pratar vi inte om du är lämplig som förälder nä. Så jag ser det som en formalitet. 

 
Samma socialsekreterare menar att hen därför jämför samkönad närståendeadoption med en 

vanlig faderskapsutredning och endast skriver ett några rader långt yttrande som tar fasta på 

”att det här är en formalitet” och att ”föräldrarna är överens om att de är föräldrar till det här 

barnet”. Denna socialsekreterare följer således med Ahmeds ord en helt annan 

orienteringslinje jämfört med övriga socialsekreterare där samkönade föräldrar inkluderas i 

det heterosexuellt kodade föräldraskapsbegreppet utan någon motsvarande exkludering eller 

krav på assimilering.79 Därmed faller heteronormativitetens bärande principer och det ges inte 

uttryck för någon heteronormativ utgångspunkt där eventuella brott i Tinnerholm Ljungbergs 

föräldraskapskedja ses som oviktigt för föräldraskapet. 80 81 

 
Här framställs ”problemet”, i linje med uppsatsens diskursanalytiska metod, som att föräldern 

saknar juridiskt band till barnet vilket är en följd av dagens lagstiftning. En sådan 

problemförståelse bygger på antaganden om att denna förälder redan är barnets förälder samt 

att det endast är lagstiftningen – och inte förälderns lämplighet – som styr det rättsliga 

erkännande av föräldraskapet. Därmed konstrueras i socialsekreterarens tal avsaknad av 

juridiska och biologiska band till barnet som utan betydelse för ett föräldraskap. 

Problemframställningen utgår även från en förståelse av att heterosexuella föräldrars 

föräldraskap inte villkoras på detta sätt. Effekterna av en sådan problemframställning blir ett 

minimum av utredning som likt hur faderskap fastställs i heterosexuella relationer (genom 

faderskapspresumtion eller faderskapsanmälan) endast utgår från att paret är överens om att 

de är föräldrar. Problemförståelsen leder därmed till minsta möjliga kontroll och 

disciplinering av samkönade föräldrar utifrån Foucault governmentalitetsteorier. Likaså 

normaliseras en bild av samkönade föräldrars föräldraskap som lika självklart som 

heterosexuella föräldrars. 82  Diskurser som därmed kan skönjas utifrån denna 

problemförståelse är diskurser om föräldraskap som grundat i framförallt ett socialt 

föräldraskap och diskurser om dagens lagstiftning som diskriminerande mot samkönade 

föräldrar. 

                                                
79 Ahmed, Sara, 2006, Queer phenomenology: orientations, objects, others, s 2ff. 
80 Rosenberg, Tiina, 2002, Queerfeministisk agenda, s 100ff. 
81 Tinnerholm Ljungberg, Helena, 2011, ”Familjen är omöjlig” i Politik och kritik: en feministisk guide till 
statsvetenskap, s 81. 
82 Foucault, Michel, 2004, Sexualitetens historia, s 137ff. 
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#

Del#2:#Innehållet#i#socialsekreterarnas#utredningar#

I denna del fokuseras vad socialsekreterarna uppger att de utreder i samband med juridiskt 

samkönad närståendeadoption och vad som anses utgöra skäl för att inte förorda en adoption. 

Socialstyrelsen slår själv fast i Adoption: handbok för socialtjänstens handläggning av 

internationella och nationella adoptioner (2014) att det ”kan anses vara oklart vad 

socialnämnden ska utreda”83 i samband med en närståendeadoption. Emellertid föreslår 

Socialstyrelsen att socialnämndens yttrande vid adoption av ett barn som fötts i en samkönad 

relation84 bör ta fasta på motivet till adoptionen, relationen mellan sökanden och barnets 

biologiska förälder samt sökandes lämplighet som förälder. Viktigt att poängtera är dock att 

dessa kriterier, då det saknas reglering, inte är bindande. Det blir således upp till varje 

socialsekreterare att själv avgöra vad hen tycker är viktigt att utreda och bedöma och vad de 

anser utgör skäl till att en adoption inte ska förordas. Generellt gäller dock att tingsrätten 

utifrån socialtjänstens yttrande ska ta ställning till om adoptionen är till fördel för barnet och 

att sökanden ska ha uppfostrat barnet eller vilja uppfostra det.85 

 
Som materialet har visat granskar alla intervjuade socialsekreterare olika saker och gör olika 

bedömningar av huruvida ett visst kriterium utgör skäl till att inte förorda en adoption. Det är 

därför svårt att som juridiskt samkönad förälder veta vad som kommer att utredas och vad 

som kan utgöra skäl till avslag på ens adoptionsansökan vilket visar på allvarliga rättighets- 

och likvärdighetsproblem. Likaså ser utredningsprocessen väldigt olika ut. Utredningen 

uppges ta allt från en dag upp till flera månader, därtill tillkommer den tid som krävs för att 

socialnämnden och sedan tingsrätten ska ta upp yttrandet för beslut. Totalt kan 

närståendeadoptionsprocessen därför ta allt från två månader upp till ett år, beroende på 

vilken enskild socialsekreterare som genomför utredningen. I de flesta fall görs ett hembesök 

vilket ofta kompletteras med en eller flera intervjuer med sökanden och barnets biologiska 

förälder, enskilt eller tillsammans. Mot bakgrund av att utredningarna ser mycket olika ut 

kommer jag att nedan beskriva och analysera olika teman och kriterier som en juridiskt 

samkönad förälder kan komma att möta och bedömas utifrån. 

 

                                                
83 Socialstyrelsen, 2014, Adoption: handbok för socialtjänstens handläggning av internationella och nationella 
adoptioner, s 187.  
84 Vad som gäller vid samkönad närståendeadoption efter ett surrogatarrangemang specificeras inte i riktlinjen, 
rimligtvis bör emellertid samma riktlinjer gälla. 
85 Se Föräldrabalken (1949:381) 4 kap. 6 §. Vad som är till fördel för barnet specificeras dock ej närmare. 
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Manliga#och#kvinnliga#förebilder#–#”de#blir#inte#kanske#lesbiska#de#här#barnen”#

Manliga och kvinnliga förebilder lyfts av vissa socialsekreterare som en central aspekt vid 

utredning av närståendeadoption inom juridiskt samkönade par, en bild som också bekräftas 

av forskning om samkönade föräldrars erfarenhet av närståendeadoption där detta visade sig 

utgöra ett återkommande tema under hembesöken.86 Ofta menar socialsekreterarna att dessa 

förebilder kan återfinnas bland parets syskon eller vänner. Tonvikten på manliga och 

kvinnliga förebilder delas emellertid inte av alla socialsekreterare då vissa istället anser att 

detta är irrelevant och omotiverat att granska. Stora skillnader finns således socialsekreterarna 

emellan vilket får konsekvenser för de kriterier som samkönade föräldrar utreds gentemot. 

 
Bland de socialsekreterare som väljer att granska manliga och kvinnliga förebilder följer 

argumentationen till stor del Judith Butlers heterosexuella matris där vissa subjektspositioner 

förstås som naturliga och önskvärda medan andra ständigt relateras till en tänkt norm baserad 

på en obruten kedja mellan förväntat kön – genus – begär.87 En socialsekreterare förklarar 

exempelvis vikten av manliga respektive kvinnliga förebilder med: 
 
Att barnen ska få, att det ska finnas, om det är en kille som växer upp med två killar att han ska få lära 

känna kvinnor och se vad det finns för ja, han ska inte bara vara hänvisad till den manliga världen, och 

han ska få, jag tänker också att han ska få en reell möjlighet i vuxen ålder att välja hur han vill leva. 

 
Här kan utläsas att utan kvinnliga förebilder blir pojken hänvisad till ett homosexuellt liv utan 

andra ”reella” valmöjligheter och att barnet därmed själv skulle ”bli” homosexuellt då hans 

föräldrar är det. Denna logik kan ifrågasättas både utifrån tveksamt orsakssamband då 

exempelvis många barn växer upp i heterosexuella familjer utan att bli heterosexuella, och i 

relation till rimligheten i antagandet att barnet inte skulle erbjudas några andra alternativ 

genom det omgivande heteronormativa samhället. Samma socialsekreterare menar att manliga 

och kvinnliga förebilder är viktigare för barn i samkönade par än i heterosexuella par då ”det 

är klart att samkönade par så frågar man lite mer om manliga och kvinnliga förebilder det gör 

man”. Det är således inte lika viktigt att erbjuda reella valmöjligheter utanför en heterosexuell 

familjeerfarenhet som det är då barnet vuxit upp med samkönade föräldrar. Därmed kan 

utifrån den heterosexuella matrisen skönjas att ett homosexuellt liv ses som avvikande och 

mindre önskvärt där heterosexuella ”valmöjligheter” blir avgörande för barnets välmående. 

En annan socialsekreterare tar också fasta på förebilder av motsatt kön som avgörande för att 

                                                
86 Malmquist, Anna, 2015b, ”A crucial but strenuous process: Female same-sex couple’s reflections on second-
parent adoption”, i Journal of GLBT Family Studies, 11(4), s 367f. 
87 Butler, Judith, 2007, Genustrubbel, s 235f. 
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barnet ska förstå att det även finns heterosexuella familjer i samhället, även om hen inte gör 

samma koppling till barnets egen sexualitet: 
 
… för sen kommer ju de här frågorna varför har jag två mammor så där. Så att det måste finnas det här 

manligt och kvinnligt eller, jo det är viktigt. De kommer frågorna senare och det är lika bra att det finns, 

det måste finnas den här andra sidan också. För att de blir inte kanske lesbiska de där barnen [skratt] så 

att det är inget som smittar säg så att förstår du vad jag menar? Det måste vara att det inte bara är så 

mamma-mamma det finns och pappa-pappa, det finns mamma-pappa eller ja så att det måste vara redo 

att barnen ser det och de förstår det sen när de blir stora och tittar skillnaderna. 

 
Här kan skönjas liknande resonemang om att utan manliga och kvinnliga förebilder riskerar 

barn med samkönade föräldrar att inte förstå att det också finns heterosexuella föräldrar, trots 

att heterosexualitet utgör en stark norm i samhället.88 Det här blir särskilt tydligt då en 

liknande oro för att heterosexuella föräldrar inte erbjuder sitt barn möjligheter att känna till 

och välja ett homosexuellt liv saknas. Detta visar således hur det heterosexuella familjeidealet 

i socialsekreterarnas resonemang frånskrivs en normposition och istället konstrueras som en 

utsatt företeelse i likhet med Edenheims forskningsresultat. Interpellationerna i 

socialsekreterarnas utredningar kan därmed förstås som ett fortsatt försvar av heteronormativa 

värderingar.89 Likaså framträder hur den governmentalitet som präglat offentliga utredningar 

om samkönad adoption går igen i socialsekreterarnas bedömningar där disciplineringen av 

samkönade föräldrar utmärks av en strävan att anpassa dem efter normer i det rådande 

samhället. Samkönade föräldrars förmåga att uppfostra heterosexuella barn konstrueras i 

denna governmentalitet som avgörande.90 I linje med Ahmeds teorier kan således skönjas en 

tendens till att socialsekreterarna vill säkra en orientering av samkönade föräldrars barn till en 

straight familjelinje, där queert liv ses som oönskade avvikelser från denna linje. Som Ahmed 

understryker sker vissa kroppars ankomst obemärkt medan andra upplevs som mycket synliga 

och hotande mot den rådande straighta linjen. Detta kan förklara socialsekreterarnas oro för 

att de avvikande föräldrarna hotar barnets fortsatta anpassning till den straighta linjen medan 

en motsvarande oro för heterosexuella föräldrars barn uteblir.91 Som Malmquist påpekar 

speglar svenska socialsekreterares fokus på manliga och kvinnliga förebilder vid 

närståendeadoption även idén om att barn behöver just en manlig och kvinnlig förebild, 

                                                
88 Ambjörnsson, Fanny, 2006, Vad är queer?, s 51ff. 
89 Edenheim, Sara, 2005, Begärets lagar, s 238. 
90 Jonsson Malm, Carolina, 2011, Att plantera ett barn, s 291ff. 
91 Ahmed, Sara, 2006, Queer phenomenology: orientations, objects, others, s 2ff. 
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snarare än en vuxen förebild eller en stabil förebild.92 Därmed befästs ett heteronormativt 

familjeideal där moder och fader ses som komplementära och nödvändiga förebilder för barn i 

linje med kärnfamiljens hegemoni.93  

 
Bland de socialsekreterare som granskar manliga och kvinnliga förebilder kan 

problemframställningen utifrån uppsatsens diskursanalytiska metod förstås som att utan dessa 

förebilder riskerar barnet att inte få kunskap om att heterosexuella par och familjer finns. 

”Problemet” kan också förstås som att utan denna kunskap riskerar barnet att själv ”bli” 

homosexuell. Problemförståelsen vilar på antaganden om att barnet endast kan lära sig om 

manligt och kvinnligt och heterosexuella familjebildningar från de egna föräldrarna, och alltså 

inte från omgivande samhälle. Den vilar också på antagandet om att det är mer skadligt för 

barnet att inte få kunskap om heterosexualitet än att inte få kunskap om homosexualitet. 

Därmed kan en heteronormativ utgångspunkt skönjas som vilar på att heterosexualitet är det 

önskvärda och normala. Tystnaderna handlar om att ”problemet” inte gäller det omvända, det 

vill säga att utan samkönade förebilder så ”blir” barnet heterosexuellt eller riskerar att inte få 

kunskap om samkönade familjer. Detta visar på en bild där det som faller utanför den 

heterosexuella normen är mindre önskvärt och potentiellt mer skadligt för barnet – något som 

lämnas oproblematiserat av socialsekreterarna. Det antas även att de manliga och kvinnliga 

förebilder som de samkönade föräldrarna måste erbjuda sina barn är heterosexuella sådana, 

även om detta inte uttalas explicit. Därmed synliggörs än mer heteronormativa antaganden 

och utgångspunkter hos socialsekreterarna där manligt och kvinnligt antas följa en normativ 

begärskedja mellan förväntat kön, genus och begär i linje med den heterosexuella matrisen.  

 
De effekter som dessa problemframställningar leder till är dels att heterosexuella föräldrar och 

familjer normaliseras som såväl det önskvärda som normala där ett avvikande från den 

heterosexuella matrisen konstrueras som ett ”problem”. Därtill leder 

problemframställningarna till disciplinerande och styrande effekter där samkönade föräldrar – 

till skillnad från heterosexuella föräldrar – anses ha ett särskilt uppdrag att ge barnet 

förebilder av motsatt kön för att bedömas som lämpliga för en närståendeadoption. 

Heteronormativa ideal blir därmed styrande för den governmentalitet som utövas gentemot 

samkönade föräldrar genom den myndighetsutövning som närståendeadoptionsprocessen 

utgör. Samtidigt som lagstiftningen inkluderar samkönade föräldrar som möjliga föräldrar 

                                                
92 Malmquist, Anna, 2015b, ”A crucial but strenuous process: Female same-sex couple’s reflections on second-
parent adoption”, i Journal of GLBT Family Studies, 11(4), s 370. 
93 Jonsson Malm, Carolina, 2011, Att plantera ett barn, s 35. 
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exkluderas de på grund av sin sexuella läggning från vad som anses vara vanliga naturliga 

föräldrar. Samkönade föräldrar måste därför utifrån heteronormativitetens bärande principer 

assimilera sig till de heteronormativa krav som socialsekreterarna uppställer för att erkännas 

som föräldrar.94 Samkönade föräldrar måste därmed med Foucaults terminologi internalisera 

statens självreglerande krav på att de ska sträva efter att uppfostra heterosexuella barn för att 

få bli föräldrar.95 Diskurser som skapas och vidmakthålls genom problemframställningarna är 

diskurser om det heterosexuella som det normala och önskvärda när det gäller såväl familjer, 

föräldrar som barns sexuella identitet. Som en konsekvens framträder även diskurser om det 

homosexuella som ett avvikande oönskat ”problem” som måste lösas. 

 

Barnets#rätt#till#sitt#biologiska#ursprung#–#”det#ska#inte#vara#någon#hemlighet”#

Flera socialsekreterare väljer att på olika sätt granska och bedöma hur föräldrarna förhåller sig 

till barnets biologiska ursprung. En tendens kan skönjas till att socialsekreterarna själva 

skapar betydelse kring biologiska band och biologiskt ursprung i linje med vad Jonsson Malm 

kallar en framväxande biologisk-genetisk hegemoni ”där blodsband ses som överordnade 

andra sociala relationer”96. En av socialsekreterarna utgår exempelvis själv från att den ena 

förälderns avsaknad av biologiska band till barnet skulle föranleda problem i samband med en 

eventuell separation: 
 
… om man nu går skilda vägar hur ser man på det här då för då kommer det att vara en persons 

biologiska barn och den andra kommer vara adoptivförälder blir det någon skillnad? Rent juridiskt 

blir det ju inte det men tänker man att det rent känslomässigt skulle bli någon skillnad.  

 
Här kan således skönjas att socialsekreteraren själv kan se ett eventuellt problem i avsaknad 

av biologiska band kopplade till förälderns känslor inför sitt eget barn. Något som tydligt kan 

förstås utifrån moders- och faderskapshierarkier där den förälder som har biologiska band till 

barnet ses som överordnad och där ett brott i Tinnerholm Ljungbergs föräldraskapskedja 

avseende biologi anses föranleda ett mindre begripligt och legitimt föräldraskap och därmed 

en mindre känslomässig anknytning. 97 98 En annan socialsekreterare tar inte upp frågor om 

barnets ursprung som viktiga för utredningen men refererar samtidigt hela tiden till donatorn 

                                                
94 Rosenberg, Tiina, 2002, Queerfeministisk agenda, s 100ff. 
95Foucault, Michel, 2004, Sexualitetens historia, s 137ff. 
96 Jonsson Malm, Carolina, 2011, Att plantera ett barn, s 39. 
97 DiLapi, Elena Marie, 1989, ”Lesbian mothers and motherhood hierarchy”, i Journal of Homosexuality, vol. 
18(1-2), s 108ff. 
98 Tinnerholm Ljungberg, Helena, 2011, ”Familjen är omöjlig” i Politik och kritik: en feministisk guide till 
statsvetenskap, s 81. 
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som ”pappan”: ”… de här kvinnorna som jag träffade de hade två barn från samma spermier 

så de hade samma pappa så de var styv[syskon]”. Donation av sperma ses således här som 

kopplad till en föräldraroll i linje med ovan nämnda hegemoni. 

 
Flera socialsekreterare ger även uttryck för att valet av donator får betydelse för såväl barnets 

rätt till sitt biologiska ursprung som adoptionsutredningen. En socialsekreterare menar t.ex. att 

det är ”schysstare mot barnet” att välja en öppen donator om barnet ”i vuxen ålder skulle vilja 

börja söka efter sitt ursprung”. Kopplingar görs även mellan val av anonym donator och risk 

för att barnkonventionen inte följs: ”Man tycker att det här med anonym donator går ju inte 

riktigt ihop med barnkonventionen till exempel anser ju vissa, att barns rätt till sitt ursprung 

och så där och hur gör man då när det liksom [skett en insemination med anonym donator]”. 

Barnets kommande vilja att få kunskap om donatorn eller surrogatmodern skapas därmed som 

central för såväl barnets välmående som den pågående närståendeadoptionen. En tendens som 

kan förstås i ljuset av den familjeteoretiska forskning som visat att det biogenetiska 

ursprunget skapats som allt viktigare för identiteten och självförståelsen.99 Samtidigt lyfter 

ingen socialsekreterare val av anonym donator som ett direkt skäl till att inte förorda 

adoptionsansökan varpå relevansen för adoptionsutredningen kan ifrågasättas utifrån 

kopplingen mellan anonym donator och att få sin förälder juridiskt erkänd.  

 
Ett kriterium som däremot enligt flera socialsekreterare kan leda till att en adoption inte 

förordas är hur föräldrarna har tänkt berätta för barnet om dess biologiska ursprung. En 

socialsekreterare understryker exempelvis att det är viktigt att barnet får vetskap om att det 

finns en annan biologisk ”förälder” och att det därför blir ”jätteviktigt att ni hittar ett 

förhållningssätt till barnets ursprung och så där. Det är ju ett viktigt tema i själva utredningen. 

Hur kommer ni att låta ert barn få veta hur allting hänger ihop och så där? Och det är klart där 

vill ju vi helst att man har något adekvat resonemang om det”. Här blir det alltså tydligt att 

föräldrarna måste föra ett resonemang om hur de kommer att berätta för barnet om donatorn 

eller surrogatmodern som socialsekreteraren bedömer som lämpligt för att en adoption ska 

bifallas. Liknande resonemang återfinns hos andra socialsekreterare som även menar att 

tingsrätten sätter stor vikt vid detta: 
 
Ja alltså det man tittar väldigt noga på, och som tingsrätten också är intresserad av, är att man berättar 

det här för barnet, det ska inte vara någon hemlighet, familjehemlighet, man ska kunna prata om det 
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här och man måste tänka kring det. Vet deras föräldrar om det, mor- och farföräldrar vet de om det 

och vad säger de? Det ska vara en öppenhet i familjen och att barnet får veta det här. 

 
Det är således inte bara barnets vetskap om sitt ursprung som anses viktigt utan också andra 

familjemedlemmars vetskap och åsikter om detta anses avgörande för att föräldern ska 

erkännas ett juridiskt föräldraskap. Utifrån Foucaults teorier om governmentalitet kan 

socialsekreterarnas tonvikt på barnets rätt till vetskap om (den andra halvan av) sitt biologiska 

ursprung förstås som ett sätt att styra samkönade föräldrars handlingsmöjligheter i önskad 

riktning. Genom att villkora föräldraskapet på detta sätt främjas en självreglering utifrån 

socialsekreterarnas egna normer där socialsekreterarna vill förmå föräldrar att välja en öppen 

donator och berätta för barnet och omgivningen.100  

 
En rad olika problemframställningar kopplat till barnets biologiska ursprung kan utifrån 

uppsatsens diskursanalytiska metod skönjas. Dels antyds en problemförståelse hos vissa 

socialsekreterare om att samkönade föräldrar skulle vilja dölja adoptionen och/eller barnets 

biologiska ursprung. Andra problemframställningar kretsar kring att det skulle utgöra ett 

problem för barnet att inte få veta (halva) sitt biologiska ursprung. Vidare framträder en 

problemframställning där föräldrar utan biologiska band till barnet anses känna mindre för sitt 

barn alternativt att dess relation till barnet för den andra föräldern skulle kännas mindre stark. 

Dessa problemframställningar bygger på antaganden om det biogenetiska ursprunget som 

avgörande för barnets identitet och självförståelse och därmed dess välbefinnande. Likaså 

antas brist på biologiska band kunna föranleda en svagare anknytning för föräldern samt en 

mindre legitim föräldraposition. Här vilar problemframställningen tydligt på att brott i 

Tinnerholm Ljungbergs föräldraskapskedja föranleder ett mindre begripligt och legitimt 

föräldraskap. Tystnaderna kretsar framförallt kring det sociala föräldraskapets betydelse samt 

det faktum att dessa barn, till skillnad från vid andra former av adoptioner, har blivit till och 

lever med de föräldrar som gemensamt inom äktenskapet skaffade detta barn. Därmed lämnas 

oproblematiserat den stora vikt som socialsekreterarna själv lägger vid donatorn och 

surrogatmodern, vilket återigen ger uttryck för en biologisk-genetisk hegemoni. Vidare finns 

tystnader kring hur barnets rätt till vetskap om sitt biologiska ursprung blir relevant i en 

bedömning av om en närståendeadoption är till fördel för barnet. Oavsett okänd donator eller 

surrogatmoder torde ett barns rätt till juridiskt erkännande av båda sina föräldrar ligga i 
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barnets intresse. Här kan skönjas en outtalad koppling mellan föräldrarnas val av donator 

och/eller deras beskrivningar av detta för barnet och förälderns lämplighet.  

 
De effekter som dessa problemframställningar leder till är dels att barnets biologiska ursprung 

konstrueras som viktigt för närståendeadoptionen och därmed utifrån Foucaults teorier 

legitimerar ökad disciplinering och kontroll av samkönade föräldrar. Likaså normaliseras det 

biogenetiska ursprunget som avgörande för barnets självbild där en öppen donator konstrueras 

som det bästa för barnet. Därutöver normaliseras föräldrar med en intakt kedja mellan 

genetiskt – biologiskt – socialt – rättsligt föräldraskap – och därmed ett heteronormativt 

föräldraskap – som det mest begripliga och legitima föräldraskapet. Diskurser som skapas och 

vidmakthålls i socialsekreterarnas tal om ”problemet” är således diskurser om biologins 

betydelse för såväl barnets självbild som dess överordnade betydelse för föräldraskap.  
#

Parrelation#–#”en#stabil#relation#för#att#kunna#adoptera”#

De flesta av socialsekreterarna lägger stor vikt vid samkönade föräldrars parrelation vilken 

därmed granskas ingående under närståendeadoptionsutredningen. Relationens stabilitet och 

varaktighet utmålas av socialsekreterarna som det avgörande kriteriet. Det finns emellertid 

stora skillnader i hur omfattande parrelationen granskas och hur eventuella problem i 

parrelationen bedöms i relation till om adoptionen anses vara till fördel för barnet. Dessa 

skillnader visar sig hänga tätt samman med de olika utgångspunkter socialsekreterarna har för 

adoptionsutredningen, vilka tidigare har presenterats. Som tidigare visats kan en utgångspunkt 

i barnets bästa föranleda att en stundande separation inte ses som förenligt med en adoption 

medan en utgångspunkt i ett socialtjänstperspektiv föranleder ett fokus på att en adoption 

förordas först efter att föräldrarna genomgått stödsamtal för att lösa sina relationsproblem. 

 
Socialsekreterarnas bedömningar av föräldrarnas parrelation kan kopplas till avsteg från en 

intakt föräldraskapskedja vilket konstruerar samkönade föräldrar som mindre legitima 

föräldrar och föranleder en ökad governmentell styrning och kontroll. 101  Därmed 

rationaliseras en mer ingående granskning av kriterier som inte aktualiseras för heterosexuella 

föräldrar som får barn. Vidare kan utifrån Ahmeds teorier skönjas en tendens till att 

socialsekreterarna önskar orientera samkönade föräldrar till en önskad straight familjelinje där 

vissa par- och familjerelationer ses som mer önskvärda än andra.102  
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Utefter en sådan linje premieras således en stabil, varaktig parrelation utan konflikter där ett 

familjeideal framkommer i linje med kärnfamiljens hegemoni.103 Följaktligen lyfter flera av 

socialsekreterarna en nyligen påbörjad relation eller en nära förestående separation som 

möjliga skäl till att en adoptionsansökan inte skulle bifallas. Exempelvis menar en 

socialsekreterare att det kan uppstå ”tveksamheter för att ja men de blev tillsammans förra 

veckan liksom och ja hur blir det här liksom. Att det kanske behövs mer tid liksom för 

stabilitet kring deras relation och samlevnad och så”. En nyligen påbörjad relation ses således 

som ett problem, likaså gäller för en stundande separation: ”Ja att det är någon kris i 

relationen, eller har nyligen varit, vi flyttade isär för ett halvår sen men sen kom barnet. … 

För det är ju ändå det vi tittar på att det ändå är en stabil relation för att kunna adoptera”. Här 

anses således en stundande separation vara oförenligt med att adoptionen är till fördel för 

barnet, något som kan ifrågasättas utifrån forskning som visar att barnet riskerar att förlora 

kontakten med sin icke-juridiska förälder då en närståendeadoption inte genomgåtts (se 

Killian 2010 och Gartrell 2011). Andra socialsekreterare ser inte en stundande separation som 

i sig ett skäl till avslag men menar att: ”då skulle man behöva verkligen nä men då kanske vi 

får pausa det här och vad behöver ni för hjälp i den här situationen”. 

 
I de fall då en separation inte är nära förestående menar de flesta socialsekreterare att 

föräldrarna ändå måste föra ett bra resonemang kring hur de skulle göra vid en eventuell 

framtida separation för att godkännas. En av socialsekreterarna menar exempelvis att ”det ska 

ju vara en stabil situation för barnet då ställer man frågor kring relationen, hur länge de har 

varit tillsammans, hur gör de, hur har de tänkt ifall de ska separera, hur tänker de då kring 

barnet hur ska de lösa det?”. Vissa socialsekreterare undersöker även vad paret bråkar om och 

hur de löser konflikter. Vissa socialsekreterare ser det också som motiverat att i relation till 

detta granska den sökande förälderns tidigare relationer och hur de har varit, exempelvis 

utreds: ”tidigare förhållanden hur har det sett ut, har det varit många avbrott, ja men då blir ju 

det en faktor att beakta och ta upp till diskussion”. En annan socialsekreterare ser det som 

relevant att titta på om föräldern har haft många tidigare relationer: ”lite bakåt tittar vi förstås 

också om det har varit relationer så där mycket och så där”. Här kan slutsatser skönjas om att 

en person som har haft många tidigare relationer skulle vara sämre lämpad att ha en långvarig 

relation och därmed anses vara en sämre lämpad förälder. Detta visar hur socialsekreterarna 

söker styra de ”avvikande” samkönade paren mot en straight familjelinje där kärnfamiljer 

premieras. Denna styrning vilar på kärnfamiljens hegemoni och moder- och 
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faderskapshierarkier där gifta makar innehar en hegemonisk position och framträder som det 

mest önskvärda.104 Den assimilering av samkönade par som sker genom (om)orienteringen till 

den straighta familjelinjen kan med Ahmeds terminologi utgå från en homonormativitet 

vilken innebär att samkönade par som lever upp till kraven på rätt sorts relation inkluderas 

längs orienteringslinjen.105 Därmed framträder hur socialsekreterarna ser vissa parrelationer 

som mer önskvärda än andra vilket i sin tur, med Foucaults terminologi, påverkar den 

governmentalitet som riktas mot samkönade par. Genom de normativa relationskrav som 

uppställs begränsar socialsekreterarnas utredningar samkönade föräldrars möjligheter till 

föräldraskap där självreglering av relationsproblem blir en förutsättning för att erkännas ett 

rättsligt föräldraskap.106 

 
I socialsekreterarnas utredning av parrelation kan utifrån uppsatsens diskursanalytiska metod 

en rad olika problemförståelser skönjas. Ett framträdande ”problem” är att samkönade par 

potentiellt anses ha en instabil relation vilket därmed anses föranleda att adoptionen inte är till 

fördel för barnet. En sådan problemframställning vilar på en rad antaganden om vad en god 

varaktig och stabil relation ska vara. I socialsekreterarnas utredningar framträder normativa 

antaganden om att samkönade föräldrar ska ha varit ihop en längre tid utan några konflikter 

eller avbrott, inte ha haft många tidigare relationer samt att de på förhand ska kunna redogöra 

för hur en eventuell framtida separation skulle hanteras. Vidare utgår problemförståelsen från 

att det ens behövs en god relation mellan föräldrarna för att föräldern ska vara en bra förälder 

till sitt barn. En alternativ förståelse av problemet skulle utifrån forskning kunna vara att det 

istället vore viktigare för barnet att få båda föräldrar juridiskt erkända i synnerhet inför en 

separation. Den mest framträdande tystnaden rör relevansen av föräldrarnas relation för en 

bedömning av om adoptionen är till fördel för barnet. Det lämnas även oproblematiserat att 

just samkönade föräldrars relationer bedöms efter högt ställda krav vilket inte heterosexuella 

föräldrars föräldraskap villkoras mot. Ett brott i föräldraskapskedjan anses alltså motivera 

hårdare krav på parrelationens kvalitet. Effekterna av en sådan problemförståelse blir således 

att samkönade föräldrar disciplineras utifrån de krav som deras parrelation måste uppfylla för 

att få bli juridiska föräldrar. Vidare normaliseras vissa former av parrelationer som goda och 

önskvärda. Denna normalisering följer tydligt socialsekreterarnas egna normer om vad en god 

relation ska vara och saknar såväl koppling till lagstiftning som bäring på adoptionsbeslutet. 
                                                
104 DiLapi, Elena Marie, 1989, ”Lesbian mothers and motherhood hierarchy”, i Journal of Homosexuality, vol. 
18(1-2), s 108ff. 
105 Ahmed, Sara, 2006, Queer phenomenology: orientations, objects, others, s 172ff. 
106 Lemke, Thomas, 2011, Foucault, Governmentality, and Critique, s 3ff samt Foucault, Michel, 2004, 
Sexualitetens historia, s 137ff. 
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Diskurser som skapas och vidmakthålls genom dessa problemframställningar är bland annat 

diskurser om vad som utgör goda parrelationer, det vill säga att de är långvariga, monogama 

och fria från konflikter. Vidare framträder en diskurs om gott föräldraskap som grundat i en 

parrelation där parrelationen blir en förutsättning för att föräldern ska anses lämplig. 

Därutöver kan skönjas diskurser om samkönade par som potentiellt mer instabila och därmed 

som legitima för ökad kontroll. 

 

Nätverk#–#kontakt#med#föräldrar,#syskon#och#morZ#och#farföräldrar#viktigt#

Utöver den egna parrelationen ses även förälderns relationer i familj och nätverk som centrala 

för att bedöma om adoptionen är till fördel för barnet enligt många av socialsekreterarna. Det 

råder emellertid delade meningar om huruvida ett bristande nätverk utgör skäl till avslag eller 

endast är något som granskas (då utan klar motivering). De flesta socialsekreterare lyfter fram 

den sökande förälderns egen ursprungsfamilj som central för nätverket, där samkönade 

föräldrar som har valt bort sin ursprungsfamilj måste motivera detta på ett godtagbart sätt. 

Vissa socialsekreterare framhåller emellertid att ett gott nätverk i huvudsak kan bestå av 

vänner. Utifrån Ahmeds teorier kan socialsekreterarnas fokus på de samkönade föräldrarnas 

egna (för givet tagna) heterosexuella ursprungskärnfamiljer tolkas som ett sätt att så långt som 

möjligt orientera ”avvikande” samkönade föräldrar mot en straight familjelinje.107 Detta 

innebär således att flera socialsekreterare på olika sätt utifrån en kärnfamiljens hegemoni 

befäster den heterosexuella kärnfamiljen som mest naturlig och önskvärd, varför varje avsteg 

från denna norm kräver motivering.108  

 
De flesta socialsekreterare lyfter vikten av en nära kontakt med föräldrar, syskon och mor- 

och farföräldrar. En socialsekreterare understryker exempelvis att ”det är viktigt för barnen att 

ha fungerande nätverk, vänner och släkt, morfar och moster måste finnas här”. Även om det 

inte alltid ses som avgörande för adoptionsyttrandet ifall föräldern brutit med sin familj eller 

om familjen brutit med föräldern ses det som en försvårande omständighet som måste 

motiveras på ett godtagbart sätt. En socialsekreterare menar exempelvis att ”man skulle ju 

kunnat ha brutit med sin familj och leva i ett äktenskap som homosexuell och det ändå liksom 

blev bra”. En annan socialsekreterare framhäver att föräldern kan bygga nätverk på andra sätt 

utanför familjen men att föräldern i sådana fall måste redogöra för varför denne har valt bort 

sina föräldrar. Ingående och privata frågor utreds således trots att en bruten kontakt i sig inte 
                                                
107 Ahmed, Sara, 2006, Queer phenomenology: orientations, objects, others, s 2ff. 
108 Jonsson Malm, Carolina, 2011, Att plantera ett barn, s 35. 
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anses föranleda ett avslag på adoptionsansökan. Andra socialsekreterare ser nätverket som 

avgörande för att undvika en isolerad situation eller för att bedöma tryggheten för barnet vid 

en eventuell separation eller andra svårigheter. En socialsekreterare framhåller exempelvis att 

”det är ju jätteviktigt hur de umgås, inte isolerade på något sätt utan det finns en liten öppning 

så där att barnen inte bara är mina barn”. En annan socialsekreterare som ser nätverket som 

avgörande för huruvida adoptionen anses vara till fördel för barnet menar att:  
 
… det är en tuff process att bli förälder via insemination eller via surrogat, och man kanske inte har 

bjudit in så många andra i sitt nätverk i den här processen utan man har hållit det för sig själv. Och 

sen så kanske man beroende på vilken karaktär man har som person också inte är så där utåtriktad. 

Så det kan vara en faktor som tas upp till diskussion.  

 
Att föräldrarna inte har integrerat andra personer i barnalstrandet eller att föräldern som 

person inte är utåtriktad görs därmed centralt i bedömningen. Samma socialsekreterare menar 

därför att ”om jag är en isolerad enhet med min partner och så sen vill jag inte släppa in andra 

hur kommer det bli för det här barnet? Så för mig är det en viktig faktor”. Här kan det alltså 

tolkas som att det är bättre för barnet att endast ha en juridiskt erkänd förälder i en situation då 

barnet redan har ett litet nätverk omkring sig. En samkönad förälders brott i Tinnerholm 

Ljungbergs föräldraskapskedja tenderar därmed att tolkas som en potentiellt mindre legitim 

och stabil förälder.109 Ett brott i föräldraskapskedjan föranleder således ett ansett större behov 

av starka familjekedjor runt den samkönade familjen. Denna önskan att säkerställa nätverk av 

heterosexuella kärnfamiljer runt familjen reproducerar på så sätt en kärnfamiljsnorm. 

Eftersom de samkönade föräldrarna själva avviker från en heterosexuell kärnfamiljsnorm så 

kan, utifrån Ahmeds teorier, socialsekreterarnas bedömning av föräldrarnas nätverk ses som 

ett försöka att så långt möjligt orientera de avvikande föräldrarna mot den straighta 

familjelinjen. Förälderns egen eventuella heterosexuella ursprungsfamilj blir därigenom ett 

sätt att reproducera kärnfamiljsnormen och säkra önskad familjelinje bland redan avvikande 

föräldrar. Socialsekreterarnas krav på nätverk, och då helst de samkönade föräldrarnas 

ursprungsfamiljer, kan utifrån Foucaults teorier förstås som en governmentell styrning som 

genom att uppställa krav för samkönade föräldrars föräldraskap påverkar deras 

handlingsmöjligheter. Detta resulterar i en påtvingad självreglering där de samkönade 

föräldrarna avkrävs en viss typ av nätverk för att erkännas som föräldrar.110 

 

                                                
109 Tinnerholm Ljungberg, Helena, 2011, ”Familjen är omöjlig” i Politik och kritik: en feministisk guide till 
statsvetenskap, s 81. 
110 Lemke, Thomas, 2011, Foucault, Governmentality, and Critique, s 3ff. 
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Genom uppsatsens diskursanalytiska metod framträder problemframställningar om att 

samkönade föräldrar potentiellt anses ha bristande nätverk, där ett litet nätverk anses påverka 

barnet negativt och därmed föranleda att adoptionen inte är till fördel för barnet. Detta 

”problem” anses särskilt angeläget mot bakgrund av att det är svårare att som samkönad bli 

förälder och att det därför blir extra viktigt med vad socialsekreterarna betraktar som ett gott 

nätverk. Det som i synnerhet framställs som problemet är risken att samkönade föräldrar 

isolerar sig från omvärlden, något som betraktas som särskilt problematiskt i de fall då det 

inte finns någon relation mellan föräldern och dennes egen ursprungsfamilj. Dessa 

problemframställningar vilar på antaganden om att föräldrarnas eventuella relationer med 

andra personer har betydelse för deras föräldraskap och därmed huruvida adoptionen är till 

fördel för barnet. Vidare framträder antaganden om att sådana relationer anses särskilt viktiga 

vid bedömningen av just samkönade föräldrars föräldraskap. Socialsekreterarna tenderar 

därtill att förutsätta att avsaknad av kontakt med föräldrarnas ursprungsfamiljer är till nackdel 

för barnet samt att avsaknaden av sådan kontakt framstår som något misstänkt. De tystnader 

som framträder i problemframställningarna gäller framförallt att samkönade par, på samma 

sätt som när det gäller parrelationen, måste uppfylla högre krav när det kommer till nätverk än 

heterosexuella par. Vidare lämnas det oproblematiserat varför förälderns eventuella kontakt 

med en ursprungsfamilj skulle ha relevans för föräldraskapet. Effekterna av detta blir att 

föräldrar som bryter mot kärnfamiljsnormen utifrån Foucaults teorier misstänkliggörs och 

disciplineras genom att behöva utredas och försvara sina val av relationer inom ramen för 

utredningen. Vidare normaliseras en heteronormativ bild av hur en familj och 

familjerelationer bör vara utifrån en hegemonisk kärnfamilj.111 Diskurser som skapas och 

vidmakthålls genom dessa problemframställningar är bland annat diskurser om 

ursprungsfamiljens betydelse för ett gott föräldraskap och diskurser om samkönade par som 

potentiellt mer instabila och isolerade och därmed i större behov av nätverk vilket legitimerar 

ökad kontroll. 

#

Socioekonomiska#resurser#–#”nämnden#ville#inte#ha#något#socialfall#i#området”#

Ekonomiska och sociala kriterier granskas på olika sätt av de flesta socialsekreterare i 

samband med närståendeadoptionsutredningen. Socioekonomiska faktorer utmålas i dessa 

socialsekreterares bedömningar som centrala för förälderns lämplighet. Framförallt är det 

förälderns möjlighet att försörja sig, bostadsförhållanden och sociala problem som utreds. 

                                                
111 Foucault, Michel, 2004, Sexualitetens historia, s 137ff. 
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Samtidigt är skillnaderna stora när det gäller vilka uppgifter som begärs in och om eventuella 

socioekonomiska brister anses föranleda ett avslag på adoptionsansökan eller i första hand 

handlar om att identifiera behov av sociala stödinsatser, skillnader som hänger tätt samman 

med socialsekreterarnas ovan analyserade utgångspunkter för utredningen. Bland de 

socialsekreterare som granskar socioekonomiska kriterier framträder en önskan om att utifrån 

Ahmeds teorier orientera samkönade föräldrar efter normativa orienteringslinjer för att skapa 

önskvärda föräldrar och familjer utifrån framförallt klassmässiga ideal.112  Därmed synliggörs 

en governmentell styrning som genom självreglering ämnar styra samkönade familjer till 

biopolitiskt önskvärda sådana.113 

 
I socialsekreterarnas utredningar lyfts förälderns försörjningsförmåga fram som central där 

flera socialsekreterare anser att arbetslöshet, avsaknad av fast anställning eller förekomst av 

försörjningsstöd i socialregistret inte är förenligt med att adoptionen ska vara till fördel för 

barnet. En socialsekreterare menar även att socialtjänsten utifrån egna intressen uttalat vill 

eliminera föräldrar med försörjningsproblem: ”du måste kunna försörja dig. Just där kommer 

jag inte ihåg vad var ärendet och inte till området heller men nej, de sa nej för att 

[social]nämnden ville inte ha något socialfall i området”. Här framträder tydligt hur 

socialsekreterarna endast önskar ekonomiskt resursstarka föräldrar utifrån ett klassmässigt 

ideal. Ett klassideal som ytterligare framträder i den granskning som vissa socialsekreterare 

gör av familjens bostadsförhållanden där kriterier såsom att föräldrarna har fast bostad, att 

barnet har ett eget sovrum och bostadens läge anses viktiga. Socialsekreterarna utgår därmed 

från en diskurs om lämpliga föräldrar som ekonomiskt resursstarka vilket påverkar de krav 

som ställs på samkönade föräldrars föräldraskap. Därigenom framträder ett medelklassideal 

som samkönade föräldrar måste assimilera sig till för att erkännas föräldraskap. Den 

governmentalitet som utövas begränsar därmed med Foucaults terminologi samkönade 

föräldrars handlingsmöjligheter att bli föräldrar utifrån klassmässiga ideal. Därigenom 

främjas en självreglering där det blir upp till föräldrarna att skaffa sig ett jobb och en 

bostadsrätt eller ett förstahandskontrakt för att bli juridiskt erkänd förälder till sitt barn.114 

 
Utöver ekonomiska resurser utmålas förekomst av sociala problem av flera socialsekreterare 

som avgörande för adoptionsbeslutet. Genom granskning av registerutdrag från socialregistret 

undersöks huruvida föräldern har sökt hjälp och stöd för misshandel, om föräldern har ett 

                                                
112 Ahmed, Sara, 2006, Queer phenomenology: orientations, objects, others, s 2ff. 
113 Foucault, Michel, 2004, Sexualitetens historia, s 137ff. 
114 Lemke, Thomas, 2011, Foucault, Governmentality, and Critique, s 3ff. 
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alkoholmissbruk eller annat missbruksproblem eller att det tidigare förekommit 

vårdnadstvister eller omhändertagande av barn. Missbruksproblem lyfts här fram som ett 

centralt kriterium där vissa socialsekreterare anser att ”om det har kommit fram att någon är 

missbrukare till exempel ja då skulle vi ju inte ge förslag till [adoption]”. Andra 

socialsekreterare menar emellertid att ”det är ju många föräldrar som har ett alkoholmissbruk 

som ändå är ja lämpliga att vara förälder” – även om detta kan föranleda sociala stödinsatser i 

barnets intresse. Även förekomst i polisregistret granskas där det framförallt är brottsdomar 

eller andra brott med bäring på föräldraskapet såsom misshandel som granskas och som anses 

leda till avslag på adoptionsansökan. Sammantaget målar de flesta socialsekreterare upp en 

generell bild där den samkönade föräldern ska ”vara en bra rekorderlig person” och en 

lämplig förälder. Lämplighet beskrivs exempelvis som att ”man inte lever ett kriminellt liv 

eller är helt utslagen, alltså det är ju det sammantaget. Att man har fast bostad, man har ett 

arbete, man lever i en stabil relation, man har stabila relationer utanför sitt förhållande också 

med familj och med nätverk”. Socioekonomiska faktorer är således centrala i konstruktionen 

av en lämplig samkönad förälder. Därmed präglas ovan nämnda diskurs om lämpliga 

föräldrar som varande både ekonomiskt och socialt resursstarka. Utifrån detta anser vissa 

socialsekreterare uttalat att det inte är till barnets fördel att adopteras om föräldern ”är 

arbetslös med missbruksproblem” och att socialtjänsten inte ska medverka till att etablera 

föräldra-barn relationer då ”familjen är väldigt socialt belastad”. Därmed utökas den 

governmentella begränsningen av samkönade föräldrars handlingsmöjligheter och den 

påföljande självregleringen till att även gälla sociala problem. 

 
Utifrån Ahmeds teorier kan socialsekreterarnas utredningar av socioekonomiska resurser och 

den governmentalitet som utövas sägas orientera samkönade föräldrar utefter en önskad 

straight familjelinje kopplad till både kärnfamiljs- och medelklassideal. Samkönade föräldrar, 

vilka redan utifrån en heterosexuell norm avviker från denna önskade orienteringslinje, kan 

därmed genom att uppfylla andra socioekonomiska normer orienteras till önskade linjer. 

Därmed framträder hur samkönade föräldrar inte bara bedöms mot ett heteronormativt ideal 

utan också mot en förväntad homonormativitet för hur icke-heterosexuella bör vara och bete 

sig. Det blir alltså viktigt att de samkönade föräldrarna som genom sin sexualitet redan 

avviker från den straighta linjen i möjligaste mån då assimilerar sig till denna linje utifrån 

andra normativa kärnfamiljsideal såsom fast anställning, fin rymlig bostad, m.m.  På så sätt 

kan vissa samkönade föräldrars sätt att presentera sitt föräldraskap framstå som mindre 

avvikande från den tänkta straighta familjelinjen där homonormativitet kan ”extend the 
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straight line to some queers, those who can inhabit the forms of marriage and family, which 

keeps other queers … off-line” 115 . Utifrån Foucaults teorier disciplinerar således 

socialsekreterarnas granskningar på olika sätt och i olika omfattning samkönade föräldrar 

efter olika socioekonomiska kriterier som de måste uppfylla för att få bli juridiska föräldrar. 

Därutöver bedöms samkönade familjer efter en familjenorm som tydligt följer ett 

medelklassideal där en god ekonomi med fast anställning och ett fast boende där barnen har 

egna rum ses som det önskvärda. Därmed normaliseras diskursivt vissa önskvärda 

familjeformer genom socialsekreterarnas utredningar. Den stora vikt som läggs på 

socioekonomiska resurser visar även på hur socialsekreterarnas governmentalitet blir en del i 

välfärdsstatens biopolitiska strävan att skapa ”produktiva” samhällsmedborgare.116 

 
Utifrån uppsatsens diskursanalytiska metod framställs problemet här som att föräldrar som 

saknar god ekonomi eller har sociala problem i form av exempelvis missbruk inte är lämpade 

som föräldrar, alternativt behöver hjälp, och därför är föremål för granskning. Denna 

problemframställning vilar på antaganden om att rika föräldrar är bättre än fattiga föräldrar 

samt vidare att föräldrar med missbruksproblem eller kriminalitet är sämre föräldrar. 

Problemframställningen förutsätter således att det finns ett kausalt samband mellan 

socioekonomiska faktorer och kvaliteten på föräldra-barn relationen. Kopplat till detta lämnas 

oproblematiserat de antaganden som görs om att god ekonomi och gott föräldraskap följer 

varandra och osynliggör därmed exempelvis rika föräldrar med missbruksproblem. 

Tystnaderna rör framförallt att socioekonomiska problem förekommer i heterosexuella 

relationer utan att samtliga föräldrar för den sakens skull blir av med vårdnaden eller sitt 

juridiska föräldraskap. Tystnaden är också stor kring varför just samkönade föräldrar ska 

granskas i relation till dessa kriterier. Här kan återigen en alternativ problembild förstås där 

brott i en heteronormativ föräldraskapskedja anses föranleda granskning av i det här fallet 

socioekonomiska förhållanden.117  

 
De effekter som produceras genom denna problemframställning är dels direkta effekter som 

att en förälder som är arbetslös under adoptionsprocessen kan få se sitt föräldraskap stå utan 

ett juridiskt erkännande. Omfattande disciplineringseffekter framkommer därmed då 

föräldrarna kan behöva leva upp till en rad krav såsom fast anställning, stor bostad och inga 

                                                
115 Ahmed, Sara, 2006, Queer phenomenology: orientations, objects, others, s 173. 
116 Foucault, Michel, 2004, Sexualitetens historia, s 137ff. 
117 Tinnerholm Ljungberg, Helena, 2011, ”Familjen är omöjlig” i Politik och kritik: en feministisk guide till 
statsvetenskap, s 81. 



 55 

tidigare försörjningsproblem eller missbruksproblem för att villkoras ett föräldraskap – krav 

som inte ställs på heterosexuella föräldrar. Problemframställningen normaliserar även en 

familjenorm baserat på socioekonomiska föreställningar kopplat till ett gott föräldraskap. Här 

blir det tydligt hur olika krav som ställs på heterosexuella föräldrar och föräldrar som lever i 

samkönade relationer – på ingen annan grund än just deras sexualitet. Därmed normaliserar 

socialsekreterarnas problemframställningar olika måttstockar för samkönad och heterosexuellt 

föräldraskap där samkönade föräldrar får se sitt föräldraskap villkorat utifrån kriterier som 

inte skulle leda till att heterosexuella föräldrar blev av med sitt juridiska föräldraskap. 

Diskurser som vidmakthålls och skapas utgörs därmed av diskurser om socioekonomiskt 

resursstarka föräldrar som goda föräldrar och diskurser om samkönat föräldraskap som ett 

villkorat sådant. 

#

Hälsa#–#”du#får#inte#vara#för#tjock”#

Hälften av de intervjuade socialsekreterarna uppger att de granskar och bedömer den sökande 

förälderns hälsa. Skillnaderna är emellertid stora när det kommer till vilka hälsoaspekter som 

granskas, i vilken omfattning granskningen sker och hur en eventuell ohälsa bedöms i relation 

till närståendeadoptionen. I linje med ovanstående analys av barnets bästa framkommer hur 

samkönade föräldrar måste leva upp till högt ställda hälsokrav för att erkännas föräldraskap – 

hälsokrav som inte anses föranleda att heterosexuella föräldrar ses som olämpliga eller skulle 

fråntas sitt juridiska föräldraskap. Därmed kopplas bedömningen av förälderns hälsa i relation 

till om adoptionen är till fördel för barnet till avsteg från en intakt föräldraskapskedja. Då ett 

brott i föräldraskapskedjan föreligger utifrån avsaknad av juridiska och biologiska band till 

barnet anses adoptionen endast vara till fördel för barnet om föräldern är fullt frisk utan 

exempelvis en kronisk sjukdom eller övervikt.118 Därmed bekräftas hur socialsekreterarnas 

bedömningar av hälsa påverkas av förälderns sexuella läggning likt Sundhalls 

forskningsresultat om hur kön påverkar bedömningen av barnets bästa i samband med 

vårdnadstvister.119 Socialsekreterarnas hälsobedömning kan utifrån Foucaults terminologi 

förstås som en governmentell styrning av samkönade föräldrar efter önskade biopolitiska 

ideal.120 

 

                                                
118 Tinnerholm Ljungberg, Helena, 2011, ”Familjen är omöjlig” i Politik och kritik: en feministisk guide till 
statsvetenskap, s 81. 
119 Sundhall, Jeanette, 2012, Kan barn tala?, s 162ff. 
120 Foucault, Michel, 2004, Sexualitetens historia, s 137ff. 
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Medan vissa socialsekreterare endast ställer enstaka frågor för att kontrollera att föräldrarna är 

friska gör andra socialsekreterare än mer omfattande hälsobedömningar av den psykiska och 

fysiska hälsans stabilitet där läkarintyg och utdrag från Försäkringskassan begärs. De kriterier 

som då bedöms är huruvida föräldern har en längre tids sjukskrivning eller många upprepade 

sjukskrivningar bakom sig. En socialsekreterare menar exempelvis att hen inte skulle förorda 

en närståendeadoption om ”man har väldigt mycket sjukskrivningar av olika anledningar. Fast 

hälsan kan vara god men att man alltid ser att det ja men det är en frekvens som återkommer”. 

Här kan således många tidigare sjukskrivningar av olika anledningar – även om hälsan idag 

är god – utgöra skäl för att socialsekreteraren inte skulle förorda en närståendeadoption. 

Enligt vissa socialsekreterare måste samkönade föräldrar även ingående redovisa sitt 

hälsotillstånd genom ett läkarintyg. Socialsekreterarna kan i vissa fall begära att läkarintygen 

valideras av medicinska experter vilka får avgöra om de anser adoptionen lämplig utifrån 

förälderns hälsotillstånd. En socialsekreterare berättar hur hon när det finns tveksamheter 

kring den sökandens hälsa kan vända sig till ”rättsliga rådet som är den instans där vi kan 

utifrån socialtjänstens perspektiv få läkarintyg validerade och då skickar de i sådana fall en 

information om de har tveksamhet då skriver de nej adoptionen är inte lämplig”. Medicinsk 

expertis ges således i dessa fall stort utrymme att – endast utifrån ett läkarintyg – avgöra 

förälderns lämplighet.  

 
Utifrån läkarintygen bedömer socialsekreterarna om det förekommer en allvarlig eller kronisk 

sjukdom eller ”att det är en prognos som inte är god som kommer att påverka ett barn i ett 

framtida perspektiv”. Fokus för dessa socialsekreterare är således hur ohälsa kan komma att 

påverka föräldraskapet framöver. En socialsekreterare menar exempelvis att: 
 

Så fokus är ja men hur, är adoptionen till fördel för barnet, och kommer mitt eventuellt 

blivande föräldraskap att påverka det utifrån att jag har en mindre god hälsa då är det ett skäl 

till avslag.  

 
Socialsekreteraren uppfattar således inte föräldern som en idag legitim förälder utan endast en 

eventuellt blivande sådan, en utgångspunkt som här tydligt påverkar hur samkönat 

föräldraskap villkoras utifrån förälderns hälsa och dess eventuella påverkan på barnets 

omhändertagande. Socialsekreteraren anser alltså att det är i barnets intresse att slippa få sin 

förälder rättsligt erkänd om denne lider av ohälsa. En annan socialsekreterare (vid samma 

familjerätt) ger emellertid uttryck för en motsatt bedömning av hur en allvarlig sjukdom 

skulle påverka adoptionsbeslutet: 
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Det är inte säkert att det skulle spela in. Om man är döende i cancer det kan ju vara. Men å andra 

sidan kanske barnet får den tryggheten [som adoptionen ger] under ett halvår eller, och dessutom 

får ärva, så det kan ju vara till fördel för barnet ändå. 

 
Här görs som synes en helt annan bedömning där ett godkännande av en förälder som av 

hälsoskäl inte kommer ha möjlighet att ta hand om barnet i ett framtida perspektiv anses vara 

till fördel för barnet. Dessa exempel synliggör således att väldigt olika bedömningar av en 

samkönad förälders hälsa görs av olika socialsekreterare och att det därmed som förälder inte 

går att veta hur ens hälsotillstånd kan komma att bedömas. Vidare hur samkönade föräldrar 

som faller utanför funktionsfullkomlighetsnormen riskerar att få se sin möjlighet till 

föräldraskap äventyrad i och med fokus på kroniska sjukdomar och andra ”prognoser” som 

anses påverka föräldraskapet. En påverkan som i sig kan förstås utifrån funktionsfullkomliga 

normativa ideal. Det är emellertid inte bara svåra sjukdomar som bedöms utan också mindre 

allvarliga hälsotillstånd kan utgöra grund för avslag och därmed inte anses vara förenligt med 

att adoptionen är till fördel för barnet. En socialsekreterare menar att ”du får inte vara för 

tjock [skrattar], vad heter det IBM [BMI] så ja vi måste fråga sådant också numera” och 

preciserar att ”om du är överviktig så, vad är överviktig det är 30 tror jag eller 25 eller något 

sådant, vi måste titta”. Här blir det således tydligt att vissa socialsekreterare även utreder och 

bedömer all form av övervikt som en försvårande omständighet som potentiellt kan leda till 

avslag för samkönade föräldrar. En sådan tolkning kan ifrågasättas i relation till om det 

verkligen är till nackdel för barnet att få sin relation till föräldern rättsligt tryggad då föräldern 

väger några kilon över ”normalvikten”. Vidare att detta uppenbart inte utgör ett kriterium som 

heterosexuella föräldrars föräldraskap villkoras mot där lämplighet inte brukar ifrågasättas 

utifrån ett BMI på över 25.  

 
Som framgår av de hälsokriterier som socialsekreterarna väljer att granska bedöms 

samkönade föräldrar utifrån en helt annan måttstock än heterosexuella föräldrar. Utifrån 

Sundhalls metodologiska grepp framstår tydligt att heterosexuella pappor – till skillnad från 

samkönade föräldrar – inte skulle ifrågasättas i sitt föräldraskap eller fråntas sin rättsliga 

ställning beroende på om han har varit sjukskriven, har en kronisk sjukdom eller väger lite för 

mycket. Vad som anses vara till fördel för barnet i relation till förälderns hälsa synes därmed, 

i linje med tidigare analys av barnets bästa, följa förälderns sexualitet. En bedömning som 

hänger tätt samman med att föräldrar med en intakt föräldraskapskedja ses som mer legitima, 

vanliga och riktiga föräldrar. Som visats vilar därmed den omfattande granskningen av den 

sökandes hälsa på en heteronormativ förståelse av vad det innebär att som förälder ha ett brott 
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i den begripliga föräldraskapskedjan. Då den samkönade föräldern saknar en intakt kedja 

mellan genetiskt – biologiskt – socialt – rättsligt föräldraskap anses skäl föreligga för att 

misstänka att denne på grund av detta potentiellt är mindre lämplig som förälder jämfört med 

de (heterosexuella) föräldrar som har en intakt kedja. I denna logik blir det då motiverat att 

granska samkönade föräldrar utifrån en helt annan måttstock – och utöver vad som föreskrivs 

i riktlinjer och reglering – när det kommer till deras hälsa och huruvida ohälsa anses 

oförenligt med att adoptionen ska vara till fördel för barnet. Samtidigt som samkönade 

föräldrar alltså utifrån heteronormativitetens bärande principer inkluderas som möjliga 

föräldrar i och med dagens lagstiftning kan de samtidigt exkluderas på hälsogrunder som inte 

gäller för heterosexuella där samkönade föräldrar förväntas följa ett snävt hälsoideal.121  

 
Utifrån Foucaults teorier framkommer välfärdsstatens governmentalitet genom den 

disciplinering och normalisering som sker vid socialsekreterarnas granskning och bedömning 

av förälderns hälsa. Det blir tydligt att samkönade föräldrar måste assimilera sig enligt vissa 

hälsokriterier för att erkännas rättsligt föräldraskap. En disciplinering sker då av dessa 

föräldrar som får krav på sig att exempelvis inte väga för mycket för att godkännas som 

lämpliga föräldrar. Därmed främjas en självreglerande governmentalitet där föräldern 

exempelvis måste gå ner i vikt för att erkännas föräldraskap. En normalisering sker även av 

hur en god förälders hälsa förväntas och anses vara där en fullt frisk och ”normalviktig” 

förälder utan några kroniska besvär eller andra ”prognoser” som kan påverka deras 

föräldraskap utgör normen mot vilken samkönade föräldrar bedöms. Därmed framgår även 

hur den governmentalitet som utövas har biopolitiska förtecken där fullt friska föräldrar ses 

som det önskvärda vilket anses utgöra ett legitimt krav. Här kan skönjas välfärdsstatens 

intresse av att skapa ”produktiva” familjer och medborgare.122  

 
Bland de socialsekreterare som granskar hälsa framträder utifrån uppsatsens diskursanalytiska 

metod en problemframställning där en förälders ohälsa är oförenligt med att adoptionen ska 

vara till fördel för barnet och därför måste granskas. En sådan problemframställning 

förutsätter att ohälsa är oförenligt med barnets bästa och vilar på antaganden om att föräldrar 

som inte är fullt friska är sämre föräldrar än fullt friska föräldrar. Tystnaderna i denna 

problemförståelse utgörs framförallt av att föräldern idag redan tar hand om sitt barn och är en 

förälder för barnet. Genom att utelämna det sociala föräldraskapet görs endast förälderns 

                                                
121 Rosenberg, Tiina, 2002, Queerfeministisk agenda, s 100ff. 
122 Foucault, Michel, 2004, Sexualitetens historia, s 137ff samt Lemke, Thomas, 2011, Foucault, 
Governmentality, and Critique, s 3ff. 
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hälsa, och inte dennes faktiska omvårdnadsförmåga och relation till barnet, avgörande i 

bedömningen. Det lämnas i socialsekreterarnas problemframställningar oproblematiserat att 

samkönade föräldrar anses potentiellt mindre lämpade än heterosexuella föräldrar baserat på 

hälsa. Vidare att heterosexuella föräldrar inte skulle bli fråntagna sitt juridiska föräldraskap på 

de hälsogrunder som samkönade föräldrar måste uppfylla för att erkännas ett juridiskt 

föräldraskap. En alternativ problemförståelse kan ses som att socialsekreterarna vill uppnå 

biopolitiskt önskvärda föräldrar utifrån hälsonormer och därför granskar den sökandes hälsa. 

Effekterna av socialsekreterarnas problemframställningar blir att idén om friska föräldrar som 

goda föräldrar normaliseras där föräldrar som avviker från en intakt föräldraskapskedja och 

därmed den heterosexuella normen får se sitt föräldraskap villkorat och disciplinerat efter vikt 

och eventuella sjukdomar. Socialsekreterarnas problemframställningar och val av 

bedömningskriterier för hälsa får även som effekt att diskurser om gott föräldraskap som 

kopplat till god hälsa och att endast friska föräldrar kan vara till fördel för barnet skapas och 

vidmakthålls. 

#

Barnets#omvårdnad#–#”det#ska#inte#handla#om#ännu#en#pryl#man#behöver”#

Förälderns omvårdnad av barnet och relation till barnet granskas av flera socialsekreterare 

under närståendeadoptionsutredningen. Utöver att granska om barnet far illa på något sätt i 

omvårdnaden såsom vid missbruk eller misshandel utreds framförallt förälderns relation till 

barnet och att barnet kan ”knyta an till den här föräldern”. Flertalet socialsekreterare 

motiverar emellertid inte vilka kriterier som skulle leda till en bedömning om att adoptionen 

inte är till fördel för barnet. En viss överutredning kan därför misstänkas då det som granskas 

inte kan relateras till det som ska bedömas. Därtill ger flera av socialsekreterarna uttryck för 

att just förälderns relation till barnet och dess omvårdnad av barnet – till skillnad från alla 

andra tidigare nämnda granskningsområden – skulle vara svårt att granska. 

 
Bland de socialsekreterare som anser att det går att utreda förälderns relation till barnet och 

omvårdnad av barnet kan den granskning som görs utifrån Foucaults terminologi förstås som 

en governmentell styrningspraktik där självreglering får en central plats. 123 124  Dessa 

socialsekreterare uppger att de granskar hur ofta föräldrarna interagerar med barnet eller om 

man lämnar det ensamt och att föräldern sköter om barnet på ett bra sätt och att de har en nära 

kontakt. Något som anses kunna visas om föräldern exempelvis har varit föräldraledig eller 

                                                
123 Lemke, Thomas, 2011, Foucault, Governmentality, and Critique, s 3ff. 
124 Foucault, Michel, 2004, Sexualitetens historia, s 137ff. 
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deltagit i andra aktiviteter med barnet såsom babysim. Här framträder hur samkönade 

föräldrars föräldraskap villkoras på andra sätt än heterosexuella föräldrars föräldraskap där 

exempelvis heterosexuella pappors ofta lägre uttag av föräldraledighet inte ses som bevis på 

ett sämre föräldraskap. Andra socialsekreterare beskriver hur de observerar förälderns och 

barnets samspel: 
 

Men man kan ju se, det beror på, barnet är väl oftast ett par månader när jag träffar det, och man kan 

ju se om man får kontakt med dem, om de skriker när den ena föräldern tar i dem eller om det barnet 

skrattar, om det är socialt, van att vara med i sammanhang eller man ser så gott det går.  

 
Förälderns intresse för barnet granskas även där det, som en socialsekreterare understryker, 

inte ska ”handla om ännu en pryl man behöver utan det ska vara en människa man månar om 

och vill ta hand om”. Här påvisas således en oro för att föräldrarna skulle se barnet som 

endast en pryl – en oro som kan ifrågasättas då det för samkönade föräldrar så gott som alltid 

är ett planerat och mycket medvetet beslut att skaffa barn. Flera socialsekreterare uppger även 

att de granskar omvårdnaden av eventuella andra barn i familjen och att de begär in referenser 

från BVC, förskola eller skola. Ett brott i Tinnerholm Ljungbergs föräldraskapskedja innebär 

i detta fall alltså att avsaknad av biologiskt, genetiskt eller rättsligt band till barnet måste 

kompenseras av en viss typ av social relation som bedöms efter socialsekreterarnas egna 

normer.125 Den governmentalitet som här utövas begränsar därmed med Foucaults terminologi 

samkönade föräldrars handlingsmöjligheter för att bli föräldrar. Därigenom främjas en 

självreglering där föräldern måste leva upp till vissa krav för att bevisa sin relation till barnet. 

 
Till skillnad från tidigare granskningsområden där det sociala föräldraskapet har ansetts 

underordnat biologiskt och juridiskt föräldraskap i linje med en rådande biologisk-genetisk 

hegemoni är här det sociala föräldraskapet i fokus.126 Intressant nog anses dock det sociala 

föräldraskapet – som enda granskningsområde – vara ett svårbedömt och svårutrett område. 

En socialsekreterare ger exempelvis uttryck för att det inte går att bedöma relationen mellan 

föräldern och barnet: 
 

Nja det skulle jag väl inte, det vore väl förmätet att säga att vi skulle se så mycket av det vid ett 

hembesök. Jag brukar säga ni kan komma hem till mig en vardag och ni kommer få se olika saker 

beroende på när ni kommer [skratt]. Nä så vidlyftiga slutsatser drar vi väl inte av det men det är ju mer 

                                                
125 Tinnerholm Ljungberg, Helena, 2011, ”Familjen är omöjlig” i Politik och kritik: en feministisk guide till 
statsvetenskap, s 81. 
126 Jonsson Malm, Carolina, 2011, Att plantera ett barn, s 39. 
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så att man som handläggare ska liksom känna att man har fått en god uppfattning och en god känsla av 

sammanhanget bara. 

 
Detta framhålls alltså som det enda område där en sådan svårighet att granska och bedöma ett 

kriterium föreligger. Rimligen torde andra kriterier såsom föräldrarnas parrelation, nätverk 

och förebilder vara minst lika svåra att bedöma vid ett enskilt hembesök. En socialsekreterare 

lyfter fram en annan bedömningssvårighet – att föräldrarna skulle ”fejka” för socialtjänsten. 

Detta föranleder närmare granskning utöver observation av samspelet mellan barnet och 

föräldern där hen vill att föräldrarna också ska beskriva hur de dagliga rutinerna ser ut. Detta 

för att: 
 
… om man inte har deras beskrivelse då blir det, det är så lätt att fejka saker och ting för socialtjänst 

och andra myndigheter och det är ju inte det som, vi vill ju inte att ja våra sökanden ska visa en sak 

och säga något annat utan att detta går hand i hand. 

 
Likaså här lyfts föräldrarnas eventuella undanhållande av information eller förskönande 

beskrivningar endast fram gällande just relationen mellan barnet och föräldern. Samtliga 

övriga kriterier som förekommer i adoptionsutredningarna, vilka tidigare presenterats, anses 

uppenbarligen inte påverkas av samma utrednings- och bedömningssvårigheter. Ett brott i 

föräldraskapskedjan utifrån avsaknad av biologiska och juridiska band till barnet föranleder 

därmed ett misstänkliggörande av även det sociala bandet till barnet. Om det hos samkönade 

föräldrar framkommer ett starkt socialt föräldraskap ifrågasätts alltså detta som potentiellt 

förskönande eller undanhållande av information från föräldrarnas sida. Detta kan även förstås 

i linje med Edenheims forskning som visar ”att homosexuella helt enkelt inte kan tillskrivas 

egenskaper som är bättre än förebilden, eftersom hela den tänkta normaliseringskedjan i så 

fall brister”127. Ett frånkännande av möjligheten att granska just det sociala föräldraskapet 

bidrar till att det sociala föräldraskapet även här ges ringa betydelse för bedömningen av om 

adoptionen är till fördel för barnet.  

 
En problemförståelse kan utifrån uppsatsens diskursanalytiska metod skönjas där ”problemet” 

är att barnet kan riskera att fara illa i den omvårdnad som samkönade föräldrar ger – antingen 

utifrån förälderns bristande omvårdnadsförmåga eller en bristande relation till föräldern. En 

sådan problemframställning vilar på antaganden om att barnets omvårdnad utgör ett centralt 

utredningsområde just vid samkönad närståendeadoption (trots att detta inte bedöms för 

samtliga föräldrar som får barn eller återfinns i dagens reglering). Vidare vilar 

                                                
127 Edenheim, Sara, 2005, Begärets lagar, s 176. 
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problemframställningen hos vissa socialsekreterare på antaganden om att detta är ett mätbart 

kriterium under en närståendeadoptionsutredning, där barnets humör och beteende vid 

hembesöket förutsätts utgöra bevis för förälderns omvårdnadsförmåga och relation. 

Tystnaderna i problemframställningarna handlar framförallt om att heterosexuella föräldrar 

inte får sitt föräldraskap automatiskt villkorat utifrån deras relation till barnet eller 

omvårdnadsförmåga. Exempelvis anses inte heterosexuella pappors ofta lägre uttag av 

föräldraledighet föranleda en slutsats om ett mindre intresse för sitt barn, och därmed 

fråntaget juridiskt erkännande, vilket däremot anses gälla för samkönade föräldrar. Det 

lämnas därmed oproblematiserat att endast samkönade föräldrar bedöms utifrån dessa kriterier 

och därmed blir föremål för välfärdsstatens governmentalitet. ”Problemet” skulle istället 

kunna förstås som att barnets omvårdnad påverkas negativt av att det inte får båda sina 

föräldrar juridiskt erkända, vilket skulle ge andra konsekvenser för den utredning som 

genomförs. Tystnader finns även hos de socialsekreterare som menar att det inte går att utreda 

och bedöma relationen mellan barnet och föräldern gällande varför detta kriterium i så fall 

granskas. Vidare lämnas oproblematiserat att denna inställning innebär att det sociala 

föräldraskapet i princip frånkänns all relevans för bedömningen. Ytterligare något som lämnas 

oproblematiserat är varför det endast skulle vara detta kriterium som lider av utrednings- och 

bedömningssvårigheter. Därmed osynliggörs de antaganden som görs om att andra 

utredningsområden är såväl möjliga som legitima att granska och bedöma.  

 
Effekterna av socialsekreterarnas problemframställningar blir en normalisering av att 

föräldrar som avviker från en intakt föräldraskapskedja och därmed den heterosexuella 

normen potentiellt skulle kunna ha en sämre omvårdnadsförmåga. Därmed normaliseras att 

samkönade föräldrar får se sitt föräldraskap villkorat och disciplinerat utifrån dess – tveksamt 

mätbara – relation till barnet och sin omvårdnadsförmåga. Därigenom skapas diskurser om 

normavvikande föräldrar som potentiellt mindre lämpade utifrån omvårdnadsförmåga vilket 

därmed legitimerar en ökad governmentalitet. Detta bygger i sig på en diskurs som 

misstänkliggör samkönade föräldrars omvårdnadsförmåga – även då denna synes vara god 

anses skäl till misstanke om ”fejkande” då föreligga. Vidare kan skönjas diskurser som 

kopplar gott föräldraskap till anknytning och känslomässig närhet men också till uttag av 

föräldraledighet eller barnets sociala förmågor, samt en diskurs om att endast friska, glada 

barn anses ha lämpliga föräldrar. 
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6.#Sammanfattande#slutsatser#och#avslutande#diskussion#

Denna uppsats har fokuserat på socialsekreterares bedömningar av lämpligt föräldraskap i 

samband med juridiskt samkönad närståendeadoption och hur detta kan förstås som en del av 

välfärdsstatens governmentella styrning gentemot juridiskt samkönade föräldrar. Som 

uppsatsens resultat har visat fungerar socialsekreterarnas utredning av samkönade föräldrars 

lämplighet som föräldrar som disciplinering från välfärdsstatens sida i den meningen att 

föräldrarna granskas och bedöms i relation till normativa ideal som de måste leva upp till för 

att få sitt föräldraskap rättsligt erkänt av stat och samhälle. Vidare fungerar utredningarna som 

normaliserande av vissa föräldraskapsdiskurser där vissa former av föräldraskap premieras. 

De föräldrar som faller utanför den heterosexuella normen har således visat sig granskas 

utifrån socialsekreterarnas egna diskurser och problemförståelser kring såväl utredningens 

funktion som lämpligt föräldraskap. Uppsatsen har tagit fasta på vilka kriterier som 

socialsekreterarna har valt att bedöma och hur de motiverar detta val samt vilka 

problemframställningar som dominerar socialsekreterarnas utredningar och vilka diskurser 

som socialsekreterarna utifrån detta skapar och vidmakthåller. 

 

Avgörande#utgångspunkter# 

Ett av uppsatsens främsta resultat har varit den avgörande betydelse som socialsekreterarnas 

utgångspunkter för adoptionsutredningen visat sig ha i förhållande till vad som utreds och i 

vilken omfattning det sker. Fyra olika utgångspunkter har identifierats som på olika sätt 

påverkar den närståendeadoptionsutredning som görs av juridiskt samkönade föräldrar. Dessa 

utgångspunkter har i analysen framkommit i relation till socialsekreterarnas motivering till 

och rationalisering av den bedömning som görs. Som resultatet visat förekommer ofta en eller 

flera utgångspunkter parallellt i socialsekreterarens argumentation. Nedan sammanfattas de 

fyra utgångspunkterna och de diskurser som framkommit för att sedan diskuteras utifrån 

uppsatsens teoretiska ram. 

 
! Den första utgångspunkten speglar socialsekreterarnas inställning till om den sökande 

föräldern redan är förälder eller blir förälder först i och med adoptionsbeslutet vilket 

har visat sig få konsekvenser för hur socialsekreterarna ser på utredningens roll i 

föräldraskapet. De socialsekreterare som ser den sökande föräldern som endast en 
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blivande förälder ser närståendeadoptionsutredningen som föräldraskapande och 

relationsetablerande. Därmed har kunnat visas hur ett biologiskt och rättsligt band till 

barnet premieras före ett socialt band i synen på legitimt föräldraskap. En sådan 

utgångspunkt har visat sig resultera i att en mycket omfattande utredning av den 

samkönade föräldern görs vilken kan liknas vid en internationell adoptionsutredning.  

! Den andra utgångspunkten som framträtt i analysen tar fasta på barnets bästa som 

motivering till hur socialsekreterarna genomför utredningen. Tolkningarna av vad som 

är barnets bästa har emellertid visat sig skifta markant i socialsekreterarnas 

argumentation. Gemensamt framträder dock hur barnets bästa tolkas olika beroende på 

den sökande förälderns sexuella läggning. De socialsekreterare som använder barnets 

bästa som rationalisering av den utredning som görs har visat sig genomföra en 

ingående utredning vilket lett till att samkönade föräldrar bedöms annorlunda och 

hårdare jämfört med heterosexuella föräldrar som får barn.  

! Den tredje utgångspunkten speglar vissa socialsekreterares vilja att genom 

närståendeadoptionsutredningen utöva en samhällelig kontroll av den sökande 

föräldern utifrån socialtjänstens eget intresse. Analysen har visat hur 

socialsekreterarna mer eller mindre explicit vill eliminera föräldrar med sociala 

problem utifrån eget intresse – antingen genom att neka socioekonomiskt resurssvaga 

föräldrar adoption eller villkora adoptionen utifrån krav på genomgångna stödinsatser. 

En sådan utgångspunkt har visat sig resultera i en omfattande utredning av kriterier 

utan bäring på adoptionsbeslutet och därmed utanför utredningens syfte och mandat.  

! Den fjärde utgångspunkten som framträtt i analysen avviker från ovanstående 

utgångspunkter i sitt fokus på utredningen som endast en formalitet framtvingad av 

dagens lagstiftning, detta visade sig vara den minst vanligaste förekommande 

utgångspunkten. Utifrån denna utgångspunkt ses dagens lagstiftning som 

diskriminerande mot samkönade föräldrar varför den utredning som utförts har visat 

sig begränsas till motsvarande en faderskapsutredning för heterosexuella föräldrar.  

 
Socialsekreterarnas olika utgångspunkter har i analysen visat sig vila på en rad olika 

problemframställningar, framställningar som i sin tur bidrar till att skapa och vidmakthålla 

olika diskurser kopplat till föräldraskap. Som analysen har visat förekommer diskurser om: 

 
! Föräldraskap som grundat i främst biologiska och juridiska band där sociala band ges 

en underordnad roll för föräldraskapet. Föräldrar som avviker från denna diskurs ses 
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som normavvikande och potentiellt olämpliga föräldrar vilket legitimerar en ingående 

granskning av personliga kvalifikationer. (I enstaka fall har emellertid diskurser om 

föräldraskap som grundat i främst sociala band framkommit).  

! Samkönade föräldrar som barnlösa (utifrån ovanstående diskurs) vilket motiverar 

omfattande granskning av personliga kvalifikationer utöver rådande reglering. 

! Legitimt föräldraskap som i första hand heterosexuellt där en intakt 

föräldraskapskedja ses som garant för ett föräldraskap som är i barnets bästa. 

! Samkönat föräldraskap som endast till barnets bästa då inga brister finns i vare sig 

förälderns relationer, socioekonomiska resurser, hälsa med mera.  

! Barnets bästa som beroende på förälderns sexualitet där olika krav framträder i linje 

med ovanstående diskurser. 

! Utredningen som skapande av föräldrar där socialsekreterarens egen makt konstrueras 

som avgörande faktor för att etablera ett föräldraskap för barnet.  

! Utredningen som legitim kontrollinstans för att upptäcka sociala problem hos 

samkönade föräldrar där socialsekreterarna granskar faktorer utan bäring på 

adoptionsyttrandet. Därmed överskrids närståendeadoptionsutredningens syfte vilket 

leder till en överutredning på tveksamt legitim grund där socialsekreterarna utnyttjar 

rådande diskriminerande lagstiftning. 

! Föräldrar som avviker från en heteronormativ föräldradiskurs får finna sig i att 

granskas (och dessutom strängare än heterosexuella föräldrar). 

 

De utgångspunkter som analysen har visat på och de diskurser som skapas och vidmakthålls 

av socialsekreterarna genom detta kan sägas till stor del bygga på att ett brott i en begriplig 

föräldraskapskedja föranleder misstanke om samkönade föräldrars lämplighet och legitimitet 

som föräldrar. Detta antingen utifrån att ett avsteg från kedjan föranleder att föräldern helt 

enkelt inte är förälder eller att föräldern utifrån barnets bästa eller ett socialtjänstperspektiv är 

potentiellt mindre lämplig. Föräldraskap med intakt kedja mellan genetiskt – biologiskt – 

socialt – rättsligt föräldraskap konstrueras därmed som norm där avvikande samkönat 

föräldraskap ifrågasätts och villkoras. Därigenom framträder hur en biologisk-genetisk 

hegemoni präglar socialsekreterarnas syn på föräldraskap där det sociala föräldraskapet ges 

ringa eller ingen betydelse. I flera fall bygger således socialsekreterarnas utgångspunkter på 

en heteronormativ logik. Samtidigt som samkönade föräldrar genom 

närståendeadoptionslagstiftningen inkluderas som möjliga föräldrar har analysen visat hur de 

i socialsekreterarnas utredningar exkluderas från det som anses vara ett ”naturligt” 
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föräldraskap, det vill säga ett heterosexuellt föräldraskap. Samkönat föräldraskap har därför 

visat sig förutsätta assimilering till socialsekreterarnas heteronormativa ideal där 

heterosexuella privilegier lämnas oproblematiserat. Analysen har tydligt visat hur juridiskt 

samkönade föräldrar på olika sätt disciplineras genom den myndighetsutövning som 

socialsekreterarnas utredningar utgör. De samkönade föräldrarnas föräldraskap har visat sig 

villkoras utifrån socialsekreterarnas egna utgångspunkter och normer kring lämpligt 

föräldraskap – villkor som inte utkrävs av heterosexuella föräldrar för att erkännas rättsligt 

föräldraskap. Den svenska välfärdsstatens governmentella styrning av föräldrar som faller 

utanför den heterosexuella normen, vilken sker genom socialsekreterarnas utredningar, har i 

analysen visats begränsa samkönade föräldrars handlingsmöjligheter när det kommer till att 

erkännas som föräldrar till sina barn. Därmed har visats hur en självreglering implicit krävs 

där föräldrarna måste uppfylla de olika krav som uppställs av socialsekreterarna för att få bli 

juridiskt erkända föräldrar. Denna disciplinering visar sig således verka genom den 

normalisering som sker i socialsekreterarnas utredningar av vad som är önskvärda och 

lämpliga föräldrar. Sammantaget kan den governmentella styrning som påvisats sägas söka 

orientera samkönade föräldrar efter önskade normativa orienteringslinjer där en straight 

familjelinje visat sig vara den outtalade utgångspunkten. 

 

Önskvärda#och#lämpliga#föräldrar#

Ett framträdande resultat i uppsatsens analys har varit den stora skillnad som visat sig finnas 

gällande vad socialsekreterarna granskar under närståendeadoptionsutredningen och hur detta 

bedöms i relation till om adoptionen anses vara till fördel för barnet. Uppsatsens resultat har 

därmed kunnat peka på de stora likvärdighetsproblem som föreligger och hur detta innebär en 

rättsosäkerhet för samkönade föräldrar som genomgår en närståendeadoption. Som visats 

granskas samkönade föräldrar utifrån en mängd olika kriterier vilka, då de saknar stöd i 

dagens reglering, utgår från socialsekreterarnas egna normer för vad lämpligt och önskvärt 

föräldraskap innebär. Likaså har uppsatsens analys visat hur samkönat föräldraskap utifrån de 

kriterier som granskas bedöms hårdare och därmed villkoras efter en annan måttstock jämfört 

med heterosexuellt föräldraskap. Sju olika kriterieområden har framträtt i uppsatsens analys 

vilka granskas och bedöms i olika omfattning och på olika sätt socialsekreterarna emellan. 

Nedan sammanfattas de sju kriterieområdena och de diskurser som framkommit för att sedan 

diskuteras utifrån uppsatsens teoretiska ram. 
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! Det första kriterieområdet rör manliga och kvinnliga förebilder vilka av vissa 

socialsekreterare lyfts fram som avgörande för att barnet ska få kunskap om 

heterosexuella familjebildningar och för att få en ”reell” valmöjlighet att i vuxen ålder 

välja ett heterosexuellt liv. 

! Det andra kriterieområdet fokuserar på barnets rätt till vetskap om sitt biologiska 

ursprung vilket ses som avgörande för barnets framtida välbefinnande. Föräldrarnas 

förmåga att på ett önskvärt sätt redogöra för hur de kommer att berätta för barnet om 

donatorn/surrogatmodern och deras val av öppen eller anonym donator ses här som 

centralt. 

! Det tredje kriterieområdet tar fasta på föräldrarnas parrelation vilken ska vara stabil, 

långvarig, monogam och fri från konflikter. En nyligen påbörjad relation eller en 

stundande separation anses ofta som oförenligt med att adoptionen ska vara till fördel 

för barnet. 

! Det fjärde kriterieområdet rör den sökande förälderns nätverk vilket företrädesvis ska 

innefatta förälderns ursprungsfamilj och vänner där ett litet nätverk eller ett brott med 

ursprungsfamiljen ses som problematiskt. 

! Det femte kriterieområdet handlar om socioekonomiska resurser där kriterier som god 

ekonomi, ett fast boende och avsaknad av sociala problem ses som avgörande för att 

en samkönad förälder ska ses som en lämplig förälder. 

! Det sjätte kriterieområdet fokuserar på förälderns hälsa där övervikt, tidigare 

sjukskrivningar, kronisk sjukdom eller andra ”prognoser” som anses kunna påverka 

föräldraskapet ses som oförenligt med att adoptionen ska vara till fördel för barnet. 

! Det sjunde kriterieområdet tar fasta på barnets omvårdad och förälderns relation till 

barnet där bl.a. förälderns interaktion med barnet vid hembesöket och visat intresse för 

barnet utifrån uttagen föräldraledighet lyfts fram som avgörande. Samtidigt framhåller 

vissa socialsekreterare att just detta kriterieområde är särskilt svårt att granska och 

bedöma och att föräldrarna kan vilja ”fejka” en bra omvårdad. 

 

Den stora mängd kriterier som socialsekreterarna på olika sätt och i olika omfattning bedömer 

och villkorar samkönat föräldraskap utifrån har i analysen visat sig vila på en rad olika 

problemframställningar. Dessa problemframställningar har i sin tur visat sig bidra till att 

skapa och vidmakthålla olika diskurser kopplat till lämpliga och önskvärda föräldrar. 

Diskurser som har framkommit i uppsatsens analys handlar om: 
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! Det heterosexuella som det normala och önskvärda när det gäller såväl föräldraskap, 

familjer som barns sexuella identitet. 

! Det homosexuella som ett avvikande oönskat ”problem” som måste lösas genom 

lämpliga manliga och kvinnliga förebilder. 

! Biologins överordnade betydelse för såväl föräldraskap som barnets självbild. 

! Goda parrelationer som stabila, långvariga, monogama och fria från konflikter vilket 

därmed ses som det önskvärda i en bedömning av samkönat föräldraskap. 

! Gott föräldraskap som grundat i en parrelation där parrelationen blir en förutsättning 

för att en förälder ska anses lämplig som förälder. 

! Samkönade parrelationer som potentiellt mer instabila och därmed legitima för ökad 

kontroll. 

! Ursprungsfamiljens betydelse för en samkönad förälders goda föräldraskap. 

! Samkönade föräldrar som potentiellt mer isolerade och därmed i större behov av 

nätverk jämfört med heterosexuella föräldrar vilket legitimerar ökad kontroll. 

! Socioekonomiskt resursstarka föräldrar som goda föräldrar där god ekonomi, fast 

bostad och avsaknad av sociala problem blir centralt. 

! Gott föräldraskap som kopplat till god hälsa där endast friska föräldrar anses vara till 

fördel för barnet. 

! Samkönade föräldrar som potentiellt mindre lämpade utifrån omvårdnadsförmåga 

vilket därmed legitimerar en ökad kontroll. Även då omvårdnadsförmågan synes god 

anses skäl till misstanke om ”fejkande” föreligga. 

! Gott föräldraskap som kopplat till god anknytning mellan barn och förälder, men 

också till uttag av föräldraledighet eller barnets sociala förmågor där endast friska 

glada barn anses ha lämpliga föräldrar. 

! Samkönat föräldraskap som ett villkorat sådant vilket sker utifrån kriterier som inte 

gäller för heterosexuella föräldrars juridiska föräldraskap. 

 

Den mängd kriterier som analysen har visat på och de diskurser som skapas och vidmakthålls 

genom detta har synliggjort socialsekreterarnas egna uppfattningar om vad som är lämpliga 

föräldrar och hur detta styr den governmentalitet som utövas gentemot samkönade föräldrar. 

Närståendeadoptionsutredningen har visats disciplinera samkönade föräldrar utefter de villkor 

som uppställs för att de ska erkännas juridiskt föräldraskap. Välfärdsstatens governmentella 

styrning verkar därmed genom att begränsa samkönade föräldrars handlingsmöjligheter och 

ålägga föräldrarna att genom självreglering leva upp till alla de krav som ställs för att bli 
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rättsligt erkänd förälder till sitt barn – krav som inte uppställs för att heterosexuella föräldrar 

ska erkännas rättsligt föräldraskap. Denna disciplinering har visat sig till stor del operera 

genom de normer för vad en lämplig förälder ska vara vilket manifesteras genom 

socialsekreterarnas val av kriterier. Socialsekreterarnas styrning av samkönade föräldrars 

föräldraskap kan sägas söka orientera samkönade föräldrar efter en rad olika normativa 

orienteringslinjer för att forma önskvärda föräldrar och familjer. Tydligt framkommer hur en 

heteronormativ utgångspunkt präglar vad som ses som legitimt och lämpligt föräldraskap 

utifrån en intakt föräldraskapskedja där kärnfamiljens hegemoni och moder- och 

faderskapshierarkier ofta framträtt i bedömningen. Därtill har visats hur orienteringen även 

sker utifrån normer såsom klass, funktionalitet och hälsa vilket kan tolkas som en vilja att 

skapa biopolitiskt önskvärda familjer. Samtidigt som samkönade föräldrar inkluderas som 

möjliga föräldrar genom närståendeadoption har analysen visat hur de exkluderas från ett fullt 

ut legitimt föräldraskap på grund av sin sexualitet där en assimilering till önskade ideal krävs. 

Ett avsteg från föräldraskapskedjan har således visat sig misstänkliggöra samkönade 

föräldrars lämplighet och motivera den skilda måttstock för samkönat och heterosexuellt 

föräldraskap som analysen visat råder.   

 
Sammanfattningsvis har uppsatsens analys visat hur dagens lagstiftning leder till olika 

förutsättningar för samkönade och heterosexuella föräldrar att erkännas rättsligt. Detta då 

heterosexuella föräldrar som får barn inte behöver genomgå en närståendeadoption – oavsett 

om de är gifta eller saknar biologiska band till barnet – och därmed inte får sitt föräldraskap 

villkorat efter de kriterier som denna uppsats har visat gäller för samkönade föräldrar. 

Analysen har visat hur kriterier som inte ens skulle neka en heterosexuell förälder vårdnad om 

sitt barn såsom arbetslöshet, övervikt eller en stundande separation här används för att 

bestämma om en samkönad förälder ens ska erkännas som juridisk förälder. Den 

governmentella styrning som sker genom socialsekreterarnas utredningar av samkönat 

föräldraskap visar på välfärdsstatens syn på vad samkönat föräldraskap måste leva upp till för 

att staten ska anse föräldraskapet lämpligt och sanktionerat. 

Närståendeadoptionsutredningarna gör således det politiska personligt då samkönade föräldrar 

måste leva upp till personliga kvalifikationer utifrån politiska önskemål för att erkännas som 

förälder till sitt barn. Jag hoppas att jag med denna uppsats har kunnat visa läsaren de 

konsekvenser som dagens diskriminerande lagstiftning, tillsammans med en oreglerad 

adoptionsutredning, får för samkönat föräldraskap i Sverige och att detta kan inspirera till 

fortsatt kamp för en jämlik familjelagstiftning.  
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Vidare#forskning#

Uppsatsens resultat visar på allvarliga problem där socialsekreterarnas normativa antaganden 

får stora konsekvenser för samkönade föräldrars möjlighet till närståendeadoption av sitt eget 

barn. Därtill bidrar socialsekreterarna till att skapa och vidmakthålla en rad diskurser kopplat 

till önskvärt föräldraskap vilket får allvarliga konsekvenser för den samhälleliga förståelsen 

av normala legitima familjer i allmänhet och synen på samkönat föräldraskap i synnerhet. 

Därför anser jag att det behövs vidare forskning på ämnet för att få en bredare bild av hur 

detta problem ser ut nationellt. Jag ser det även som relevant att komplettera 

socialsekreterarnas egna utsagor med analys av de adoptionsyttranden som de sedan lämnar 

till socialnämnd och tingsrätt. Detta för att synliggöra eventuella diskrepanser i deras 

berättelser. Om möjligt skulle även komparativa studier där både socialsekreterare och de 

samkönade par som granskas intervjuas kunna ge en än djupare förståelse. Mot bakgrund av 

denna studies geografiska begränsning ser jag det som av stor vikt att studier genomförs med 

större geografisk spridning för att synliggöra eventuella regionala skillnader och bredda 

resultaten till nationell nivå. 

 
Mot bakgrund av de stora likvärdighetsproblem som framkommit i socialsekreterarnas skilda 

utredningsförfaranden och hur denna osäkra bedömningsprocess allvarligt äventyrar 

samkönade föräldrars rättigheter ser jag även behov av vidare forskning som djupare 

analyserar dagens reglering. Trots de stora olikheter som finns har det i intervjuerna 

framkommit hur samtliga socialsekreterare säger sig arbeta efter de riktlinjer som finns och 

inte ser något behov av tydligare riktlinjer eller reglering. Dagens riktlinjer fungerar därmed 

uppenbart undermåligt som styrdokument för den myndighetsutövning som utförs. Jag ser 

därför ett stort behov av att riktlinjerna och myndighetsutövningens legitimitet analyseras 

genom vidare forskning, förslagsvis inom discipliner såsom socialt arbete och juridik. 
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8.#Bilagor#

Bilaga#1:#Intervjuguide##

Beräknad intervjutid 30 minuter, inleds med presentation av intervjuns upplägg. 

 
1.#Bakgrund#

o Hur länge har du arbetat med närståendeadoption inom samkönade par? 

o Vilka slags par har det rört sig om?  

(t.ex. lesbiska par som har inseminerat eller olika surrogatarrangemang) 

o Vad har du för utbildningsbakgrund? 

 
2.#Utredning#

o Hur ser processen ut för närståendeadoption inom samkönade par hos er? Vilka steg 

ingår? (t.ex. vad händer hos er när ett par ansökt till tingsrätten?) 

o Vilka frågor/kriterier utreder du? 

o Varför utreder du dessa frågor? Varför anser du att dessa frågor är viktiga? 

o Vilka av de här faktorerna skulle kunna leda till avslag och i så fall varför? 

o Finns det frågor du utreder som inte skulle ge skäl till avslag? 

o Hur resonerar du kring vilka frågor du utreder i relation till vad som faktiskt skulle 

utgöra skäl mot adoption? 

o Finns det någon skillnad i vilka faktorer du utreder beroende på barnets tillblivelse och 

i så fall varför? 

o Finns det någon skillnad i vilka faktorer du utreder beroende på om det är en 

samkönad eller olikkönad familj? 

 
3.#Riktlinjer#och#reglering#

o Har ni något gemensamt arbetsmaterial inom din familjerätt eller kommun? 

o Känner du att du får det stöd du behöver i ditt arbete? 

o Hur ser du på att det saknas allmänna riktlinjer för vad som ska utredas? 

o Skulle du önska tydligare riktlinjer gällande närståendeadoptioner? 

o Skulle du vilja se någon förändring på det här området? 

 
4.#Övrigt#

o Är det något du vill tillägga eller kommentera? 


