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Sammanfattning: 
I denna uppsats sammanställs och granskas forskning som handlar om sexualitet och 
föräldraskap. Metoden som använts är systematisk litteraturstudie. Teoretisk ansats är 
intersektionalitet med fokus på maktdimensioner som klass, genus och sexualitet. Resultatet visar 
att den granskade forskningen ofta utgår från heteronormativa föreställningar och sociala 
konstruktioner som referensramar. Bedömningar som socialarbetare gör kring homosexuella par 
som ansöker om adoption utgår från heteronormativa och socialt konstruerade föreställningar om 
homosexualitet och föräldraskap. Även sociala konstruktioner om kvinnlighet och manlighet 
påverkar möjligheterna för homosexuella att adoptera. Möjligheterna som finns i teorin till att bli 
förälder, exempelvis genom insemination, internationella och nationella adoptioner samt 
surrogatmamma, stämmer inte överens med möjligheterna som finns i praktiken där det finns 
lagar och förordningar som försvårar processen.  
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1. Inledning 
Homosexuellas rättigheter diskuteras och blir allt mer uppmärksammat i media exempelvis 

genom den årliga Pride-festivalen, tv-serier, filmer och kändisar som är öppet homosexuella. 

Trots att homosexuellas rättigheter diskuteras mer och det blir allt vanligare att vara öppen med 

sin sexualitet ses ändå homosexualiteten som något avvikande enligt heteronormativa 

föreställningar som präglar samhället Homosexualtitet är fortfarande något som inte ses som en 

normalitet utan något som måste förklaras. Heterosexualitet är fortfarande något som tas för givet 

om ingenting annat framkommer. Frågor kring normativa synsätt som kan leda till diskriminering 

är viktiga inom socialt arbete. Det är en socialarbetare som utreder och bedömer rätten till 

adoptioner i Sverige (Mattsson, 2010). Mot den bakgrunden är det viktigt att fundera över hur 

och om människors normativa föreställningar och sociala konstruktion av homosexualitet och 

heterosexualitet påverkar bemötandet, och om detta i sin tur resulterar i olika möjligheter för 

samkönade par samt heterosexuella par när det kommer till att bli adoptivföräldrar. Det är även 

viktigt att få kunskap om hur flera maktdimensioner präglar lika möjligheter i människors möte 

med socialarbetare och deras bedömningar. Med ett intersektionellt perspektiv går det att 

analysera hur de olika intersektioner samspelar och påverkar de olika maktrelationerna mellan till 

exempel en socialarbetare och en klient som önskar adoptera. 

 

Från år 1995 fram till år 2009 fick samkönade par i Sverige ingå partnerskap. År 2009 

avskaffades partnerskapslagen och istället blev äktenskapslagen könsneutral, vilket resulterat i att 

samkönade par får ingå äktenskap. Sedan år 2003 får samkönade par som ingått i partnerskap 

ansöka om adoption (RFSL, årtal saknas) men det var först år 2011 som den första svenska 

adoptionen gick igenom till ett samkönat par (Bax, 2012), vilket är långt efter att lagen trädde i 

kraft. I Storbritannien blev det lagligt för samkönade par att adoptera tillsammans år 2002 och år 

2005 infördes partnerskapslagen som ger samkönade par fler rättigheter och skyldigheter samt 

möjligheten att få sina relationer officiellt erkända (Utrikesdepartementet, 2007). I USA tillämpas 

olika lagar i olika delstater. Detta påverkar möjligheterna för samkönade par att adoptera. Ibland 

är det inte möjligt att adoptera för två samkönade vuxna personer utifrån delstatens lagar som kan 

föredra adoptioner till ensamstående föräldrar framför samkönade par (Love and pride, 2012).  

 

Innebörden av “familj” har förändrats över tid. Under tidigt 1900-tal såg man på familjen som en 
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bärare av normer, ideal och ordning (Johansson, 2008). Familjen ansågs vara en stabil 

konstellation bestående av en gift man och kvinna med gemensamma biologiska barn. I det 

moderna samhället är innebörden av begreppet högst individuellt och kan innefatta mycket mer, 

exempelvis ensamstående föräldrar, homosexuella föräldrar, styvfamiljer, släkt och vänner med 

mera (Johansson, 2008; Golding, 2006). Trots att begreppet “familj” kan ha en bredare innebörd i 

dagens samhälle jämfört med tidigare lever den heteronormativa bilden av kärnfamiljen vidare, 

det vill säga, en gift man och kvinna med gemensamma biologiska barn. Det moderna samhällets 

 diskussioner om “familj” utgår från heteronormativa föreställningar som är integrerade i 

samhället och präglar vad som anses vara normalt och vad som anses vara avvikande, samt av 

sociala konstruktioner av exempelvis manligt och kvinnligt i relation till familj (Rosenberg, 2002; 

Mattsson, 2010). Queerforskningen visar på hur heterosexualiteten blir till en normalitet utifrån 

sociala konstruktioner. Heterosexualitet är alltid den sexualitet som syns och är därför den 

sexualitet som tas för givet. I och med detta trycker queerforskningen på hur heterosexualiteten 

konstrueras till att bli det normala snarare än att peka ut homosexualitet som något avvikande, 

vilket homosexualitet har en tendens att bli utifrån de normativa föreställningar och de sociala 

konstruktionerna som finns i det moderna samhället. Det är inte de sexuella handlingarna som är i 

fokus i forskningen utan det är normerna kring sexualiteten. Ett sammantaget uttryck för detta är 

“heteronormativitet” (Mattsson, 2010).  

2. Problemformulering 
Bilden av en ideal kärnfamilj, en vit man och en vit kvinna med gemensamma biologiska barn 

(Johansson, 2008; Augoustinos & Crabb, 2008) är starkt inpräntad i det västerländska samhället. 

Detta resulterar i att familjekonstellationer som avviker från det idealet i stor utsträckning blir 

ifrågasatta. Tidigare studier har visat att samkönade par prioriteras lägre än heterosexuella par när 

det kommer till att bli adoptivföräldrar (Downs & James, 2006). Vad beror det på? Ser det 

likadant ut idag som när vår utvalda forskning genomfördes?  

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet är att sammanställa, beskriva och kritiskt granska forskning kring sexualitet och 

föräldraskap utifrån ett intersektionellt perspektiv. Forskningen utgår från ett västerländskt 

perspektiv med fokus på USA och Storbritannien. Vi vill se vad forskningen kommit fram till 
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gällande samkönade pars möjligheter att bli adoptivföräldrar. Vi vill också undersöka hur 

forskningen kring homosexualitet och föräldraskap framställs samt kritiskt granska den i relation 

till samhälleliga normer kring föräldraskap. Följs forskningen och samhällets normer åt eller 

finns det motsättningar?  

 

- Hur framställs möjligheterna för samkönade par att adoptera, enligt den forskning vi har 

granskat? 

- Vilken betydelse har sexualitet i förhållande till utredning av blivande adoptivföräldrar enligt 

den forskning vi har granskat? 

- Går det att se om män eller kvinnor är mer privilegierade i vägen till att bli föräldrar utifrån ett 

intersektionellt perspektiv i den forskning vi har granskat?   

4. Metod och avgränsning 

Vi har gjort en systematisk litteraturstudie av aktuell forskning om sexualitet och föräldraskap. 

Att göra en systematisk litteraturstudie innebär att vi skapar en översikt över forskningsområdet 

och sedan granskar den aktuella forskningen utifrån vårt problemområde. Artiklarna vi använder 

oss av ska vara valda på ett systematiskt sätt och vara vetenskapliga (Friberg, 2012). 

 

Vi började med att göra ostrukturerade sökningar i olika databaser för att få fram relevanta 

sökord, typ av studier samt få en överblick över hur mycket forskning som gjorts kring vårt valda 

område. De databaser vi slutgiltigt har använt oss av är ”Social services abstracts” och 

”PsychInfo”. Vi valde dessa databaser för att de innehöll flest relevanta artiklar och för att vi 

märkte att psykologi och socialt arbete samspelar i forskningen. I ”PsychInfo” fick vi totalt 226 

träffar och i ”Social Services Abstracts” 66 träffar.  Vi valde först ut 21 artiklar som vi trodde 

passade in på vårt syfte kring sexualitet och föräldraskap. Vi letade efter nyckelord som 

heteronorm, kärnfamilj, adoption, homosexualitet och föräldraskap. Vi använde oss av engelska 

sökord för att få fram dessa nyckelord då sökningar på engelska resulterade i fler träffar. 

 

Sökord: Sexuality, parenting, adoption, nuclear family, critics, norm, gay parents, foster care 

placement, definition, gay sexuality, children, international adoption. 
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Vi började med att läsa ”abstracten” och valde ut de artiklar som vi kände passade in på vårt syfte 

kring sexualitet och föräldraskap. De artiklar vi valde ut är skrivna mellan 1996 till 2012. Efter 

att vi valt ut artiklarna delade vi upp dem mellan oss och läste igenom dem för att få en snabb 

överblick samt för att se om artiklarna passade i vår studie och till vår valda metod. Vi har även 

tittat på referenslistor i de artiklar vi har läst och använt oss av andra relevanta artiklar därifrån, 

dels för att hitta primärkällorna men även för att studierna har passat in i vårt syfte. Till en början 

sållade vi bort fyra artiklar eftersom de inte alls passade in i vår studies syfte med att undersöka 

hur forskningen framställer homosexualitet och föräldraskap samt hur detta speglas mot 

samhälleliga normer. I ett senare skede tog vi bort ytterligare två artiklar, dels för att de 

refererade till andra studier och dels för att vi inte kunde använda dem tillräckligt mycket för att 

ta med dem i vår studie. Utifrån detta har vi valt att slutgiltigt använda oss av 15 artiklar, vilket 

kändes som ett lagomt antal utifrån tidsramarna. När vi sökte artiklar hittade vi mestadels artiklar 

från Storbritannien och USA vilket ger ett västperspektiv på forskningen som inte är 

representativt för hela världen. Det påverkar hur forskningen som redan gjorts ser ut, vilket även 

påverkar vårt resultat. För att strukturera artiklarna valde vi att kategorisera dem med hjälp av 

post-it-lappar för att lättare se vad de olika artiklarna fokuserade på. Efter att vi båda läst igenom 

alla artiklar började vi diskutera vad vi ville ta med och vad som inte passade in i studien. Vi 

valde att skriva allt vårt material tillsammans eftersom det var mycket som behövde diskuteras 

och för att det var viktigt att båda bidragit tíll alla delar i uppsatsen för att senare kunna föra en 

bra resultatdiskussion. Det handlade även om att få en språklig helhet i uppsatsen.  

 

Vi har sammanställt och kritiskt granskat den forskning som finns utifrån ett intersektionellt 

perspektiv. Intersektionalitet är ett analytiskt verktyg för att se hur de olika kategorierna kön, 

klass, etnicitet och sexualitet samspelar och påverkar varandra i olika kontexter. De fyra 

kategorierna måste förstås som integrerade och att de är olika viktiga i olika sammanhang. Den 

intersektionella analysen inriktar sig på beroendeförhållandet mellan dessa fyra kategorier 

(Mattsson, 2010). Alla fyra kategorier samverkar, men de har olika betydelse i olika kontexter 

och får dessutom olika betydelse om det handlar om heterosexualitet eller homosexualitet. 

Intersektionaliteten finns med eftersom det visade sig att det bland annat fanns skillnader i hur 

kvinnor och män framställdes och att deras föreställda sexualiteter hade betydelse utifrån 

tillskrivna könsroller när det kom till föräldraskap. Vi ville även se hur de andra kategorierna 
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samspelar med varandra i hur forskningen vi granskat diskuterar sexualitet och föräldraskap. 

Liksom tidigare forskning kommer vi att använda oss av heterosexualitet och heteronormativitet 

som referensram i vår studie. Vi har valt att ha den här referensramen för att visa att det kan vara 

problematiskt att inte vara normkritisk. Detta gör vi för att ta reda på hur forskningen framställer 

möjligheter eller begränsningar för homosexuella utifrån sexualitet och föräldraskap när det 

handlar om möjligheter att bli adoptivförälder. 

  

För att analysera vår data använder vi oss av innehållsanalys. Genom innehållsanalysen ämnar vi 

att granska innehållet i den forskning som finns representerat i denna studie. Bryman (2002) 

beskriver innehållsanalysen som en metod som analyserar dokument och texter på ett 

systematiskt och replikerbart sätt. Innehållsanalysen är en flexibel metod som kan användas vid 

analys vid olika typer av data (Bryman, 2002). För att genomföra innehållsanalysen har vi skapat 

ett kodningsschema. Ett kodningsschema är ett analysinstrument vid manuell analys för att hitta 

gemensamma nämnare och förekomsten eller inte förekomsten av olika kategorier i den tidigare 

forskning vi granskat (Bergström & Boréus, 2012; Kvale, 1997). Kvale (1997) pratar om kodning 

som meningskategorisering. Kategorierna kan ha utvecklats på förhand eller uppkommit under 

skrivandeprocessen. Man kan använda sig av både teori eller utgå från materialet för att skapa 

sina kategoriseringar (Kvale, 1997). 

 

Den forskningen vi har tagit del av är från år 1996 fram till år 2012. All forskning är inte aktuell 

när det kommer till dagens lagstiftning i USA och Storbritannien, men är fortfarande aktuell 

utifrån vårt syfte och frågeställningar. En del forskning är gjord innan samkönade äktenskap, och 

framförallt samkönade adoptioner blev tillåtet i USA och Storbritannien. Vi har trots allt valt att 

använda oss av äldre forskning eftersom det framkommit många intressanta aspekter och attityder 

som tycks finnas kvar i samhället och kan påverka  hur  sociala konstruktioner och föreställningar 

om föräldraskap ser ut. Dessutom utgår mycket av den moderna forskningen från den äldre 

forskningen, vilket gör att dateringen på våra referenser blir gammal när vi använder oss av 

primärkällorna. 
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5. Teoretiska perspektiv 
Vi har valt att använda oss av socialkonstruktionism, heteronormativitet samt intersektionalitet 

som teoretiska utgångspunkter. Heteronormativitet är genomgående i forskningen som vi har 

granskat och den behövs även i vår forskning för att belysa hur homosexualiteten konstrueras till 

att bli något avvikande. Vi gör detta genom att peka på heteronormativa föreställningar som 

framkommer i forskningen vi granskat. För att sedan analysera hur heteronormativiteten och de 

socialt konstruerade föreställningarna bidrar till olika  föreställningar om sexualitet och 

föräldraskap har vi valt att använda oss av intersektionalitet för att förstå maktbalansen mellan de 

olika kategorierna kön, klass, etnicitet och sexualitet. Socialkonstruktionismen har vi valt att 

använda därför att det handlar om hur vi människor konstruerar och tillskriver mening utifrån vår 

förförståelse. 

5.1. Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionism granskar samhällets normativa föreställningar kritiskt och utgår ifrån 

subjektiva uppfattningar utifrån människors förförståelse. Det är en motsats till positivism och 

objektivism som menar att saker är statiska och att vi människor inte har någon påverkan på det 

som sker omkring oss. Sociala konstruktioner skapas och omskapas i olika situationer där 

människor interagerar med varandra (Burr, 1995). Enligt Wennebergs (2001) definition av 

socialkonstruktivism handlar den bland annat om hur den enskilda individen uppfattar 

omvärlden. Wenneberg (2001) menar på att de handlingar som en individ gör inte är naturliga 

utan är förutbestämda utifrån sociala konstruktioner. Wenneberg (2001) utgår ifrån att 

socialkonstruktivism innebär att man ska reflektera över sociala handlingar och akta sig för att 

uppfatta dem som naturliga (Wenneberg, 2001). Socialkonstruktivismen är även kritisk mot 

sociala konstruktioner av kön utan att förneka existensen av biologiska kön. Utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv anses manligt och kvinnligt vara socialt konstruerade 

kategorier. Det finns med andra ord inget som är av naturen givet manligt och kvinnligt beteende 

enligt socialkonstruktivismen, utan det handlar istället om socialt skapade kategorier och 

föreställningar om kvinnligt och manligt (Burr, 1995). 

 

För att förstå socialkonstruktivism har Wenneberg (2001) nämnt kunskapssociologin som bidrar 

till att förklara innebörden av socialkonstruktivismen. Kunskapssociologin grundar sig i 

marxismen, något som Karl Marx har arbetat fram. Marx menade på att kunskapen påverkas av 
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kontexten vi befinner oss i. Marx gav uttryck för problemet genom att säga ”det är den härskande 

klassens tankar som blir förhärskande”, och med det menar han att det är den överordnade 

samhällsgruppens röster som hörs och blir normbildande (Wenneberg, 2001).  

5.2. Heteronormativitet 
Heteronormativitet handlar om hur heterosexualiteten blir konstruerat till det normala genom 

samhällets normer. Detta gör att andra sexualiteter (exempelvis homosexualitet, bisexualitet, 

transexualitet) ses som något avvikande (Mattsson, 2010). Heteronormativitet upprätthålls genom 

lagar, institutioner, handlingar och relationer och på det sättet reproduceras heteronormativiteten 

till att bli en normalitet. Människor faller in i heteronormativiteten utan att ifrågasätta den. Den 

påverkar hur män och kvinnor agerar utifrån de förväntningar och föreställningar som tillskrivs 

båda könen (Sörensdotter, 2008). Heteronormativiteten vidmakthålls genom att aldrig ifrågasättas 

och genom att belysa och synliggöra det som är avvikande och göra det till något onormalt 

(Mattsson, 2010; Rosenberg, 2002).  

 

Normativ heterosexualitet har stor betydelse i skapandet av genus. Genus blir till genom hur vi 

rör oss, agerar och tolkas av oss själva och andra. Skapandet av genus och en normativ 

heterosexualitet gör att kvinnor och män framställs som motsatser som behöver varandra. Genom 

detta skapas tvingande normer som gör att vissa identiteter blir accepterade och andra inte. Att 

oreflekterat identifiera sig som heterosexuell innebär att underkasta sig de normer som redan 

finns i samhället och kulturen. Det handlar om mer än enbart sexualiteten. Det handlar om att 

organisera sitt liv utifrån en överordnad sexualitet, det som sedan blir till en heteronormativitet.  

Heterosexualitet knyts på  ett oproblematiserat sätt till föreställningar om monogami, äktenskap 

och familj. De här delarna blir då sammankopplade till heterosexualitet utan att bli 

problematiserat eller ifrågasatt (Mattsson, 2010). Heteronormativitet kräver att det förekommer 

skillnader mellan kvinnor och män, och dessa skillnader sträcker sig även till olika förväntade 

beteenden. Kvinnor ses som omsorgsfulla, ödmjuka och feminina, medan män inte förväntas 

utöva omsorg som kvinnor. (Sörensdotter, 2008). 

 

5.3. Intersektionalitet 

För att förstå samspelet mellan de olika kategorierna kön, klass, etnicitet och sexualitet och hur 

olika former av maktförhållanden skapas kan ett intersektionellt perspektiv användas (De los 
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Reyes & Mulinari, 2005). Intersektionalitet syftar till att studera olika maktstrukturer. Fokuset 

inom intersektionalitet handlar om hur ojämlikhet skapas mellan och inom olika grupper. Det 

finns ett beroendeförhållande mellan intersektionerna som gör att de inte enbart går att analysera 

var för sig eftersom de påverkar varandra. Maktförhållandena kan förändras beroende på vilka 

kategorier som samspelar med varandra och detta är även kontextberoende (Mattsson, 2010). 

 Begreppet intersektionalitet avslöjar det som inte går att se när kategorier som kön och sexualitet 

analyseras i oberoende från varandra. Det förutsätts fortfarande att det finns två kön, och att det 

fastställs genom analys av biologiska faktorer. Det är något som motsägs av medicinska och 

antropologiska studier. Samhället förutsätter att det finns två kön och att alla individer kan 

klassificeras som antingen manliga eller kvinnliga (De los Reyes, 2011). Det handlar om 

motsatser, som till exempel man och kvinna, där ena partern alltid blir överordnad eller 

underordnad (Mattsson, 2010). 

6. Kort om adoptionsprocessen i Storbritannien och USA 
I storbritannien är det möjligt för alla över 21 år, oberoende av etnisk tillhörighet eller 

religionstillhörighet, att adoptera. Alla adoptioner sker genom särskilda adoptionsbyråer. Vid ett 

första skede är det möjligt att ta kontakt med fler än en adoptionsbyrå för att adoptera, men om en 

organisation antar en sökande kan processen enbart genomföras hos samma adoptionsbyrå 

(British Association for Adoption and Fostering, 2013). Det finns ingen övre åldersgräns för att 

adoptera i Storbritannien på nationell nivå. Istället är det upp till de lokala myndigheterna att vid 

varje enskilt fall ha adoptionsföräldrarna eller förälderns ålder i åtanke vid utredandet av barnets 

bästa (Intercountry Adoption, 2013). Under de senaste åren har allt fler samkönade par ansökt om 

och blivit adoptivföräldrar. Detta till följd av en lagändring år 2005 som möjligtgjort samkönat 

äktenskap och föräldraskap samt en förändrad adoptionslagstiftning år 2002 som möjliggjort 

samkönade adoptioner (British Association for Adoption and Fostering, 2013; 

Utrikedsepartementet, 2007).  

 

I juli 2013 förändrades adoptionsprocessen i Storbritannien från att först anmäla sig som 

adoptivförälder till att bli en tvåstegsprocess. Steg ett handlar om registrering och 

bakgrundskonstroller och steg två handlar om utredning och godkännande. Steg ett i 

adoptionsprocessen tar ungefär två månader. Adoptionsbyrån kräver viss faktainformation som 
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exempelvis läkarintyg och kännedom om eventuella fysiska eller psykiska besvär samt uppgifter 

från polismyndighetens belastningsregister om brott och misstanke om brott. Vidare kräver 

adoptionsbyrån tre referenser av de sökande. Två av referenserna måste bestå av personer som 

inte tillhör familjen. Referenspersonerna kommer genomgå intervjuer och ombeds även lämna 

skriftliga referenser (British Association for Adoption and Fostering, 2013).  

 

Steg två beräknas ta ungefär fyra månader och består av ett flertal hembesök av en socialarbetare 

där tidigare efarenheter och hur adoption blev aktuellt för de sökande kartläggs. Socialarbetaren 

försöker även ta reda på vilken typ av förälder de sökande vill vara. Om de sökande redan har 

barn försöker socialarbetaren få till en träff med barnet. Annars önskar socialarbetaren träffa 

vänner och familj till de sökande. Utifrån informationen som socialarbetaren kan samla in under 

denna period skrivs en utredning. De sökande får ta del av och kommentera utredningen innan 

den går vidare till en fristående expertgrupp som fattar beslut om att godkänna eller avslå en 

adoptionsansökan. Det finns möjlighet för de sökande att träffa expertgruppen för att “underlätta” 

ett godkännande av en adoptionsansökan. När de sökande har blivit godkända som 

adoptivföräldrar matchas de mot olika barn av sin socialarbetare. När ett barn och 

adoptivföräldrar matchats är det upp till en expertgruppen att godkänna eller neka matchningen. 

Sedan juni 2013 placeras barnet hos den tilltänkta adoptionsfamiljen på prov för att se att det är 

rätt beslut utifrån barnets bästa. Om domstolen godkänner matchningen övergår placeringen till 

en permanent adoption (British Association for Adoption and Fostering, 2013).  

 

USAs lagstiftning skiljer sig från Storbritanniens lagstiftning i och med att USAs delstater 

tillämpar olika lagstiftningar ser möjligheterna för samkönade par att adoption väldigt olika ut 

beroende på vart man bor. I Florida är det exempelvis förbjudet för homosexuella att adoptera, 

oavsett civilstånd medan Arkansas helt förbjuder adoption och familjehemsplaceringar till 

ensamstående personer och ogifta par, oavsett sexuell läggning (Johnson, 2013). Kalifornien 

däremot är en av delstaterna där ensamstående, samkönade ogifta par samt gifta par oavsett 

sexuell läggning kan adoptera. Adoptionerna kan ske genom privata och statliga adoptionsbyråer 

med licens eller genom så kallade “independent adoptions”. Vid adoptioner genom en 

adoptionsbyrå har agenturen ansvar över barnets vårdnad. Agenturen tar ansvar i att hitta, utreda 

och godkänna adoptivföräldrarna eller adoptivföräldern. Efter att ett barn är placerat övervakas 
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placeringen i minst sex månader innan domstolen godkänner adoptionen. “Independent 

adoptions” innebär  att de biologiska föräldrarna eller föräldern själv väljer vem eller vilka de vill 

adoptera sitt barn till och placerar det direkt hos de presumptiva föräldrarna eller föräldern. För 

att göra detta måste de biologiska föräldrarna eller föräldern gå igenom sina rättigheter och 

ansvar samt skriva under ett avtal som efter 30 dagar blir en gällande överenskommelse om 

adoption (Department of Social Services, 2007).  

 

Vid landsöverskridande adoptioner får adoptivbarnet ett visum specifikt för adoption. För att 

adoptera ett utländskt barn i Kalifornien krävs dokumentation på att barnet är föräldralös 

(Department of Social Services, 2007). För att bli godkänd som adoptivförälder krävs det en 

bakgrundskontroll på tidigare anställning samt ett utdrag från brottsregistret. Det görs även 

hembesök och intervjuer för att se om personen, eller personerna är lämpliga till att bli föräldrar 

(Adopt US Kids, årtal saknas). 

7. Resultat 
I vårt resultat kommer vi att presentera hur aktuell forskning framställer samkönade pars 

möjligheter att adoptera. Vi kommer börja med att presentera de utvalda studiernas teorier och 

metoder för att sedan analysera studierna. Efter att ha läst igenom de valda artiklarna och 

genomfört en innehållsanalys har vi delat upp dem i olika kategorier; heteronormativa 

föreställningar om föräldraskap, de homosexuellas erfarenheter av vägen till föräldraskap, 

socialarbetarnas erfarenheter och inverkan i adoptionsprocessen samt internationella adoptioner. 

Efter det för vi en diskussionsanalys och avslutar sedan med en kritisk reflektion. 

  

Det finns gemensamma teoretiska utgångspunkter i de olika forskningsartiklarna som vi valt att 

granska vilket pekar på likheter i forskningen som gjorts. Augoustinos och Crabb (2008) har 

använt sig av social konstruktionism som en teoretisk utgångspunkt, något som även Clarke och 

Kitzinger (2005), Golombok och Tasker (1996) samt Hicks (2000) har gjort i sina studier. I Hicks 

(2000) studie likväl som i Hicks (1998), Hicks (2006), Berkowitz (2011) och Pratesis (2012) 

studier används feministiska teorier och queerteori som teoretiska utgångspunkter. Augoustinos 

och Crabb (2008), Clarke och Kitzinger (2005) samt Hicks (2000; 2005; 2006) genomför olika 

diskursanalyser. Augoustinos och Crabbs (2008) studie är en kritisk diskursanalys där författarna 



14 

 

har analyserat hur språket i artiklar om biologiska band framhäver de heteronormativa 

föreställningarna och därmed framställer alternativa familjekonstellationer som något avvikande.. 

Tolv av femton artiklar som vi använde oss av var kvalitativa studier. Av de kvalitativa studierna 

var fem studier diskursanalyser och de restrerande sju studierna var intervjuer. De studier vi har 

tagit del av har kommit fram till liknande resultat angående sexualitet och föräldraskap. De flesta 

studierna har även liknande utgångspunkter, det vill säga att de vill utmana heteronormativa 

föreställningar om föräldraskap och visa på sociala konstruktioner av kvinnligt och manligt. 

Anderson & Linares (2011) har en annan utgångspunkt där de tittar på hur kulturella skillnader 

påverkar barnens psykiska hälsa vid familjehemsplaceringar.  

 

7.1. Heteronormativa föreställningar om föräldraskap 
Stephen Hicks (2005) studie från Storbritannien utgår från den heteronormativa och den 

stereotypa kärnfamiljen - en vit man och en vit kvinna med biologiska barn - när han analyserar 

hur samkönade par har utmanat heteronormativiteten. Adoption ses utifrån heteronormativa 

föreställningar som ett andrahandsval för att bli förälder. Vidare visar Hicks (1998) studie att 

många adoptivbyråer i Storbritannien vill ha intyg på infertilitet bland kvinnor innan de får 

adoptera (Hicks, 1998). Utgångspunkten för adoptionsutredningar är således att alla par är 

heterosexuella och att adoption blir ett alternativ först när det inte är möjligt att få biologiska barn 

(Hicks, 2000; Downs & James, 2006). Ett exempel som förtydligar detta återfinns i Hicks (1998) 

studie där han intervjuat ett kvinnligt homosexuellt par i Storbritannien. Dessa kvinnor hade valt 

adoption som ett förstahandsval för att bli föräldrar men blev ifrågasatta av personalen på 

adoptivbyrån över sitt beslut om adoption. Personalen uppmuntrade istället paret till att överväga 

insemination framför adoption i och med att de inte var bevisat att paret var infertila. Hicks 

skriver att detta sätt att argumentera är vanligt förekommande i Storbritannien (Hicks, 1998). 

 

I Martha Augoustinos & Shona Crabbs (2008) studie har de gjort en diskursanalys på hur den 

heterosexuella kärnfamiljen normaliseras i olika kontexter. De analyserar hur den genetiska 

diskursen reproducerar heteronormativiteten samt samhällssynen och vikten av en kärnfamilj, 

trots att en familjekonstellation kan se ut på många olika sätt i det moderna samhället. De 

biologiska banden är viktiga för att utomstående ska förstå att det är en familj de ser. 

Karaktäristiska drag som utseende och personlighet är några faktorer utöver blodsband som 
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förväntas delas av en familj. Även inom sjukvården har de biologiska banden betydelse då 

sjukdomar och andra hälsotillstånd går att spåra tillbaka till den biologiska släkten, vilket enligt 

Augoustinos & Crabb ytterligare bygger på bilden av biologiska band och kärnfamilj som ”det 

rätta” utan att ge plats för moderna eller ”avvikande” familjekonstellationer (Augoustinos & 

Crabb, 2008). 

 

Vidare i sin studie kommer Hicks (1998) fram till att vem som anses vara en bra förälder utgår 

från heteronormativa föreställningar. Hicks sammanställde material från sina intervjuer med 

socialarbetare och kom fram till föreställningar om att föräldrarna, utifrån heteronormativa 

föreställningar, ska vara heterosexuella (och därmed kunna bilda familjer med biologiska band) 

och gärna ha ett asexuellt beteende. Vidare bör de visa på balanserade könsroller, vara normala 

utifrån normativa föreställningar, inte utmana religiösa föreställningar samt ha stöd från anhöriga 

i sitt föräldraskap. I förhållande till dessa föreställningar visar studien att homosexuella kvinnor 

och män anses vara sexuella och annorlunda och att sexualiteten ses som ett aktivt val, och kan 

framställas som politisk och radikal av socialarbetare. Hicks slutsats är att utredningar som 

socialarbetare gör om homosexuella par som vill adoptera framställer paren som obenägna att 

förse barnen med balanserade könsroller utifrån normen (Hicks, 1998). Utifrån normativa 

föreställningar och de sociala konstruktioner som finns om ett bra föräldraskap blir alltså 

homosexuella kvinnor och män som vill adoptera något avvikande. Susan Golombok & Fiona 

Tasker (1996) skriver i sin studie från Storbritannien att det finns oklarheter angående den 

sexuella utvecklingen, könsidentiteten och utvecklingen av manliga och kvinnliga könsroller hos 

barn som växer upp med homosexuella föräldrar. De menar att det finns föreställningar i 

samhället om att homosexuella föräldrar skulle vara mer accepterande kring samkönade 

relationer och att detta skulle kunna bli ”problematiskt”. Det problematiska anses vara risken att 

barnen kan utveckla en homosexualitet som de kanske inte skulle utveckla om de växte upp med 

heterosexuella föräldrar. Detta bidrar till att skapa ett motstånd mot samkönat föräldraskap 

(Golombok & Tasker, 1996). 

 

Dana Berkowitz (2011) tar i sin studie från USA upp att det finns hierarkier inom 

”adoptionsvärlden” där  vita barn utan funktionsnedsättningar hamnar högst upp i hierarkin, följt 

av latinamerikanska barn och sedan svarta barn. Att adoptera är även en ekonomisk fråga och då 
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det är brist på vita adoptivbarn i USA blir det automatiskt dyrare att adoptera dem. Berkowitz 

(2011) skriver i sin studie att etnicitet, klass och sexualitet spelar roll i USA och hon tar i sin 

studie upp de olika hierarkierna som finns. Par med högre inkomster har större möjligheter att 

adoptera det barn de vill medan par med lägre inkomster adopterar barn som är lägre ner i 

hierarkin. Latinamerikanska barn ses som ”nästan vita” och hamnar näst högst upp i hierarkin 

medan svarta barn hamnar på botten (Berkowitz, 2011). Medan hierarkierna kring barnen handlar 

mycket om etnicitet, handlar hierarkierna bland adoptivföräldrarna snarare om sexualitet och 

klass. Högst upp i hierarkin finns de heterosexuella paren och längst ner finns de homosexuella 

paren. Ekonomiska resurser har visat sig vara fördelaktigt när det kommer till homosexuella som 

ska  adoptera i USA. Den sexuella läggningen blir mer eller mindre viktig beroende på vilken 

klasstillhörighet de tilltänkta adoptivföräldrarna har. Om de tillhör en högre klass går det att se 

förbi sexualiteten på ett annat sätt än om de tilltänkta adoptivföräldrarna tillhör en lägre klass 

(Berkowitz, 2011). 

 

Trots att det finns forskning på moderna familjekonstellationer idag, exempelvis familjer med 

homosexuella föräldrar, är den heterosexuella kärnfamiljen fortfarande den konstellation som 

framstår som mest legitim för att uppfostra barn (Augoustinos & Crabb, 2008). De 

återkommande argumenten till varför homosexuella par inte ska få adoptera handlar om att det 

ska finnas en mamma och en pappa (Hicks, 2000). Enligt Hicks (1998) finns det två sätt att se på 

den homosexuella kvinnan utifrån sociala konstruktioner av kön. Det ena sättet är att hon har en 

negativ syn på mannen medan det andra sättet är att kvinnan istället är självständig, stark, positiv 

och hälsosam och blir en förebild för andra kvinnor (Hicks, 1998). 

 

Victoria Clarke & Celia Kitzinger (2005) har i en studie granskat dokumentärer och pratshower 

som behandlar homosexualitet och föräldraskap. Ett av de återkommande argumenten där mot att 

homosexuella kvinnor ska få bli föräldrar är att barnet inte kommer ha en manlig förebild, och att 

barnet då kan växa upp och bli förvirrad över sin sexualitet. De homosexuella kvinnorna som är 

med i Clarkes & Kitzingers studie menar på att det finns andra manliga heterosexuella förebilder 

i form av nära anhöriga och vänner som är närvarande i barnets liv och kan finnas där som 

manliga förebilder för barnet. Clarke & Kitzinger kommer i sin studie fram till att behovet av en 
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manlig förebild nödvändigtvis inte behöver vara en fadersgestalt utan att behovet kan tillgodoses 

genom att ha en manlig förebild i sitt nätverk (Clarke & Kitzinger, 2005). 

 

I och med att kvinnor anses vara omhändertagande till naturen har homosexuella kvinnliga par 

generellt lättare att adoptera än homosexuella män (Hicks, 2000). Att kvinnan skulle vara mer 

omhändertagande till naturen är något socialt konstruerat. Det är inlärda traditionella handlingar 

som blivit till något självklart och något som inte ifrågasätts (Wenneberg 2001).  I Hicks (2000) 

studie tar han upp vilka föreställningar det finns om homosexuella kvinnor och homosexuella 

män. De föreställningar som han tar upp om den homosexuella kvinnan handlar om den ”bra” 

homosexuella kvinnan och den ”dåliga” homosexuella kvinnan. Föreställningarna han tar upp om 

männen handlar om män som ”moderliga” och män som utsätter barn för sexuella övergrepp. De 

”bra” kvinnorna anses vara försiktiga och gör inte så mycket väsen av sig, medan de ”dåliga” 

homosexuella kvinnorna går ut och demonstrerar och är synliga i större utsträckning. De ”dåliga” 

kvinnorna tros vara kvinnor med misslyckade heterosexuella förhållanden som resulterat i ett 

förakt mot män. Denna mer radikala kvinna anses inte vara en god förälder då det finns 

föreställningar om att barn som växer upp i den miljön får en skev bild av män och växer upp till 

att bli manshatare (Hicks, 2000). De homosexuella kvinnorna som var för radikala eller hade för 

få män i nätverket positionerades av socialarbetare för långt från heterosexualiteten och ansågs 

därför vara olämpliga som potentiella vårdnadshavare (Hicks, 1998). De homosexuella männen 

däremot ses som antingen moderliga eller som potentiella sexualförbrytare av samhället och 

Hicks spekulerar kring att det är därför männen har svårare att godkännas för adoption än vad 

homosexuella kvinnor har. När männen blir adoptivföräldrar är det oftast till äldre barn. Hicks 

spekulerar i att det har att göra med att de barnen redan utvecklat en identitet kring sin sexualitet 

och könsidentitet och även att risken för sexuella övergrepp minskar om barnen är äldre. Vidare 

spekulerar han att det finns en rädsla hos socialarbetare att små barn ska bli påverkade och 

utveckla en homosexuell läggning om de växer upp med homosexuella föräldrar (Hicks 1998). 

Något som även Golombok och Tasker (1996) diskuterar i sin forskning.  

7.2. Homosexuellas erfarenheter av vägen till föräldraskap 
A. Chris Downs & Steven E. James (2006) och Hicks (1998) har gjort varsin studie där de 

kommit fram till att det är vanligt förekommande att homosexuella som vill bli adoptivföräldrar 

eller familjehem ibland väljer att dölja sin sexualitet, framförallt för den biologiska familjen men 
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även för sin socialarbetare (Downs & James, 2006; Hicks, 2006). I Hicks (1998) studie kände 

många homosexuella män att deras sexualitet blev antingen ignorerad helt eller att allt fokus i 

utredningen hamnade på deras sexualitet om de valde att berätta om den (Hicks, 1998). Av de 

intervjuade kvinnorna i Downs & James (2006) studie har många av dem känt att barnets 

biologiska familj blivit obekväm när de berättat om deras sexuella läggning. Av männen i samma 

studie var det några få som valde att dölja sin sexuella läggning för barnets biologiska familj för 

att de visste att deras sexuella läggning skulle göra barnets biologiska familj obekväm. Att dölja 

sexualiteten visade sig vara vanligare bland män än bland kvinnor (Downs & James, 2006).  

Alessandro Pratesi (2012) har i sin studie forskat kring skillnader mellan homosexuella och 

heterosexuella par vad gäller legitimitet i föräldraskap. Pratesi (2012) menar att föräldrarskap kan 

upplevas av alla som något inkluderande eller exkluderande oavsett kön, civilstånd eller sexuell 

läggning. Homosexuella par som vill adoptera frågar sig om de kan få samma legitimitet i sitt 

föräldrarskap som heterosexuella föräldrar i och med att samkönat föräldrarskap inte ses som 

något naturligt. Med detta syftar Pratesi på det faktum att samkönade par inte kan få biologiska 

barn på samma sätt som heterosexuella par, av naturliga skäl. Pratesi (2012) intervjuade 

homosexuella föräldrar och fann att föräldrarna kände att föräldraskapet bidrog till en känsla av 

tillhörighet till andra föräldrar. De samkönade föräldrarnas syn på sig själva flyttades från sin 

sexualitet, exempelvis ”homosexuell” eller ”homosexuell förälder” till ett fokus på att vara 

förälder (Pratesi, 2012). 

 

I Jacqui Gabbs (2004) studie intervjuas homosexuella kvinnor samt deras barn om relationen 

mellan mor och barn. Gabbs slutsatser är att om en av kvinnorna har biologiska band till barnet 

tar den mamman en mer omhändertagande roll än den andra mamman som inte har biologiska 

band till barnet. Gabb (2004) presenter även fall där barnet exkluderade den andra mamman för 

att hon inte hade något biologiskt band till barnet. Studien visade även att mammorna som inte 

hade något biologiskt band till barnet kände sig exkluderade vid speciella tillfällen, exempelvis 

morsdag (Gabb, 2004). 

 

Golombok & Taskers (1996) studie visar att det fanns en betydlig skillnad på attityderna hos 

unga vuxna som växte upp med homosexuella föräldrar gentemot dem som växte upp med 

heterosexuella föräldrar. Många av döttrarna i Golombok & Taskers (1996) studie som växte upp 
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med homosexuella mammor hade erfarenhet av samkönade relationer även om en majoritet 

identifierade sig själva som heterosexuella. Av de barn som växte upp med heterosexuella 

föräldrar var det ingen som hade tidigare erfarenheter av samkönade relationer.  Golombok & 

Tasker (1996) skriver vidare att det inte finns något stöd i forskningen att barn som växer upp 

med homosexuella föräldrar själva skulle bli homosexuella (Golombok & Tasker, 1996). Även 

Cassandra Golding (2006) skriver i sin studie att psykologiska undersökningar visar att det inte 

finns någon skillnad i barns utveckling om de växer upp med homosexuella föräldrar, 

ensamstående föräldrar eller om de växer upp med två heterosexuella föräldrar (Golding, 2006). 

 

 

7.3. Socialarbetarnas erfarenheter och inverkan i adoptionsprocessen 
Hicks (1998) intervjuade socialarbetare i Storbritannien om hur homosexuella kvinnor och män 

behandlas i adoptionsprocessen. Studien visar att det är skillnad på hur socialarbetare bemöter de 

sökande beroende på sexuell läggning och kön. Om det är homosexuella kvinnor som vill 

adoptera uppmuntras de ofta till att ange tre referenser till socialarbetaren, motför heterosexuella 

par som bara behöver lämna två referenser. Den tredje referensen för de homosexuella kvinnorna 

ska helst bestå av ett heterosexuellt par med barn, för att visa att de har ett nätverk bestående av 

heterosexuella föräldrar (Hicks, 1998). Homosexuella män däremot uppmuntras att genomgå 

psykiatriska undersökningar. Socialarbetarna i studien försvarar detta genom att säga att panelen, 

som slutgiltigt beslutar om att godkänna eller avslå en adoptionsansökan, behöver information 

om kvinnors heterosexuella nätverk och männens psykiska hälsa för att kunna fatta ett beslut om 

adoption (Hicks, 1998). Detta tycks dock ha ändrats. Sedan juli 2013 kräver adoptionsbyråer i 

Storbritannien tre referenser av alla som vill adoptera. Två av referenserna ska bestå av icke-

familjemedlemmar och referenspersonerna får genomgå intervjuer samt lämna skriftliga 

referenser angående personen/personerna som vill adoptera (British Association for Adoption and 

Fostering, 2013). 

 

Hicks (1998) studie tyder på att socialarbetare kan framställa de sökandes sexualitet som så 

avvikande att det inte går att godkänna ansökningarna. I studien fick två kvinnor avslag på sin 

ansökan med motivationen att givarlandets religionstillhörighet inte accepterade homosexualitet. 

Panelen hade inga belägg för att avslå ansökan på dessa grunder, utan antog att religionen inte 
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tillät homosexualitet. Utifrån detta spekulerade Hicks om ansökan egentligen avslogs med 

sexualitet som grund, men att panelen inte kunde rättfärdiga avslaget utifrån sexualitet och 

därmed använde sig av religion som orsak till avslaget (Hicks, 1998). I samma studie framkom 

det att många socialarbetare hellre placerar barn hos homosexuella kvinnor än hos homosexuella 

män av den anledningen att kvinnor anses vara bättre på att ta hand om barn än vad män är och 

att det finns färre risker när barn placeras hos kvinnor än hos män (Hicks, 1998). 

 

Maurice Anderson & L. Oriana Linares (2011) förklarar i sin studie att tanken med 

familjehemsplaceringar är att barnet ska återvända till sin biologiska familj och att 

familjehemsplaceringen därför ska vara en tillfällig lösning, jämfört med adoptioner (Anderson & 

Linares, 2011). Familjehemsplaceringar är även ett alternativ till adoption då det förekommer att 

par väljer att adoptera det placerade barnet (Downs & James, 2006). Enligt BAAF (2013) kom 

lagändringar juni 2013 som säger att barn skall placeras på prov innan adoption sker. Det är 

viktigt att adoptivföräldrarna har kapacitet att möta det individuella barnets behov i form av ett 

känslomässigt stöd, skapande av en identitet samt hälsa och andra områden där barnet behöver 

stöd för att utvecklas. Detta kan ta tid, och det kan vara en tuff uppgift för socialarbetarna att hitta 

en bra matchning utifrån barnets bästa utan att dra ut på tiden för placeringen och adoptionen 

 (British Association for Adoption and Fostering, 2013). Vid placeringar som inte skall övergå till 

adoption har tidigare forskning visat på att placeringar hos homosexuella män handlar om kortare 

tidsperioder än hos homosexuella kvinnor (Hicks, 1998). Språk, kultur och etnisk bakgrund 

spelar stor roll i placeringen då det är viktigt att barnet inte förlorar anknytningen till sin 

härkomst under placeringstiden. I Anderson & Linares (2011) kvantitativa studie framkommer 

det att om barnet och familjehemmet inte delar samma språk eller samma etniska bakgrund har 

det visat sig att placeringen blivit mer utmanande för både barnet och familjehemsföräldrarna. 

Studier visar även att barnet får sämre psykiskt mående ju större omställning det blir för barnet 

utifrån språkliga och kulturella skillnader (Anderson & Linares, 2011).  

 

När homosexuella par blir godkända för adoption eller för att bli familjehem är det vanligt att de 

mest svårplacerade barnen, barn med psyskiska och/eller fysiska funktionsnedsättningar, hamnar 

hos dem (Hicks, 1998). I ett fall från Hicks (1998) studie framkommer det att det var mer 

rättfärdigat av socialarbetare att placera ett barn med psykiska funktionsnedsättningar hos ett 
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homosexuellt manligt par. Socialarbetarna menade att barnet skulle vara mindre medvetet om 

 familjehemsföräldrarnas sexualitet om barnet hade psykiska funktionsnedsättningar och därmed 

inte påverkas lika mycket som ett barn utan psykiska funktionsnedsättningar (Hicks, 1998). 

Devon Brooks & Sheryl Goldberg (2001) spekulerar i sin studie att socialarbetare generellt tror 

att homosexuella par har styrkor som är till fördel för de mer svårplacerade barnen. Vidare 

spekulerar de att de homosexuella paren i sin tur tar emot de svårplacerade barnen i rädsla att inte 

få några barn alls placerade hos sig. Brooks & Goldberg hittade tre teman i sina intervjuer med 

socialarbetarna; föräldraförmåga hos homosexuella män och kvinnor, attityder hos organisationen 

och avsaknaden av formella policys om placeringar hos homosexuella män och kvinnor. 

Socialarbetarna i studien påpekade att den sexuella läggningen inte var lika viktig som andra 

faktorer, exempelvis barnets behov av ett tryggt hem. I intervjuerna framkom också att 

attityderna inom olika organisationer kan påverka enskilda arbetare i deras bemötande av 

homosexuella män och kvinnor. I USA finns olika lagstiftningar i olika delstater vilket kan skapa 

konflikter mellan organisationers egna attityder angående samkönat föräldraskap och delstatens 

lagstiftning. Vissa delstater tillåter endast en ensamstående föräldrer med homosexuell läggning 

och godkänner inte homosexuella par för adoption (Brooks & Goldberg, 2001). 

 

I Hicks (2000) studie framkommer det även att socialarbetare efterfrågar mannen i homosexuella 

kvinnors relationer. Finns det ingen man i förhållandet försöker socialarbetaren att skapa balans 

genom att i utredningen skriva att det finns heterosexuella män i deras nätverk och att kvinnorna 

inte är ”anti-män”, trots att den föreställningen finns om homosexuella kvinnor enligt resultatet i 

Hicks forskning. På samma sätt som mannen efterfrågas i kvinnliga homosexuella relationer 

efterfrågas kvinnan i homosexuella manliga relationer (Hicks, 2000). 

 

Socialarbetarna lägger stor vikt vid egenskaper som tillskrivs de olika könen, och att 

egenskaperna ska komplettera varandra för att ”gynna” barnets utveckling (Hicks, 2000). 

Socialarbetarna försöker ”heterosexualisera” relationerna och allt som homosexuella par gör 

(Hicks, 1998). Detta visar sig genom att homosexuella par lättare blir godkända som 

adoptivföräldrar om det är lätt att urskilja ”mamman” och ”pappan” i relationen (Hicks, 1998). 

Om detta är fallet även i dagens samhälle där lagstifningen är påväg mot rätt håll visar detta att 
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samhällets heteronormativa föreställningar samt sociala konstruktioner har påverkan på oss, även 

om det inte går att dra generella slutsatser utifrån detta. 

 

7.4. Internationella adoptioner 

Ett annat alternativ till att bli förälder är genom internationella adoptioner. För samkönade par 

kan det vara en betydligt svårare att adoptera än för heterosexuella par, speciellt då två länders 

lagstiftningar ska gå ihop. Även om paret ifråga fått godkänt från mottagarlandet att adoptera 

finns det lagar som gör det svårare i praktiken, i somliga fall nästintill omöjligt. I många länder är 

homosexualitet förbjudet och i somliga länder kan homosexualitet ge fängelse och även 

dödsstraff. Kina är ett exempel på ett land där det inte är möjligt för homosexuella som är öppna 

med sin sexualitet i ansökan att adoptera då det krävs intyg på heterosexualitet. Det finns länder 

som adopterar till ensamstående föräldrar oavsett sexuell läggning, och i andra länder står det 

tydligt i lagstiftningen att adoption enbart sker till en gift man och kvinna. I vissa länder finns det 

inga specifika lagar alls som säger om samkönade ska få adoptera eller ej. Vid de fallen har det 

en betydelse om personen i fråga ska adoptera som ensamstående, som “andre-förälder” eller om 

personen ska adoptera tillsammans med en partner. Sydafrika är ett land som adopterar till alla, 

och då även till homosexuella, ensamstående, tillsammans med partner och gifta. Även om 

Sydafrika i teorin tillåter adoption till samkönade par har aldrig någon adoption till ett samkönat 

par eller en person med homosexuell läggning skett. Det är när det inte längre finns 

heterosexuella personer som ansöker om att adoptera som homosexuella får möjlighet att 

adoptera från Sydafrika. Med andra ord föredras heterosexuella som adoptivföräldrar än 

homosexuella (Dambach, 2011). 

8. Resultatdiskussion 
Vi har genom denna studie försökt finna svar på dessa tre frågeställningar: 

 

Hur framställs möjligheterna för samkönade par att adoptera, enligt den forskning vi har 

granskat? 

Vilken betydelse har sexualitet i förhållande till utredning av blivande adoptivföräldrar enligt 

den forskning vi har granskat? 
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Går det att se om män eller kvinnor är mer privilegierade i vägen till att bli föräldrar utifrån ett 

intersektionellt perspektiv i den forskning vi har granskat? 

 

 

Resultaten i forskningen som vi har granskat tyder på att homosexuella par inte har lika stora 

möjligheter som heterosexuella par att adoptera i praktiken. De flesta artiklar som vi använt oss 

av har varit överens om att det finns heteronormativa föreställningar samt sociala konstruktioner 

av manligt och kvinnligt som påverkar och reducerar möjligheterna. Forskningen tyder även på 

att det finns en dominerande samhällsbild om vad som anses vara en kärnfamilj, men att bilden 

av kärnfamiljen utmanas bland annat för att allt fler homosexuella par ansöker om att adoptera. I 

och med att en stor del av forskningen utgår från heteronormativa föreställningar och 

socialkonstruktionism går det att spekulera kring om heteronormativiteten styr forskningen eller 

om heteronormativiteten behöver vara en utgångspunkt i forskningen för att belysa hur 

homosexualitet andrafieras. Precis som Mattsson (2010) beskriver heteronormativiteten 

reproduceras den genom lagar, institutioner, handlingar och relationer (Mattsson, 2010). Den 

forskningen vi har funnit fokuserar även mer på homosexuella kvinnor än homosexuella män. 5 

av 15 artiklar fokuserar enbart på homosexuella kvinnor medan enbart 2 av 15 artiklar fokuserar 

på enbart homosexuella män.  Det kan ha att göra med att det är vanligare att kvinnor får adoptera 

än att män får göra det. Forskningen speglar samhället genom att det är mer accepterat med 

kvinnligt föräldraskap och kvinnlig homosexualitet.  

8.1. Heteronormativitet, sociala konstruktioner och intersektionella maktrelationer  

kopplat till föräldraskap 

Forskningen som vi har analyserat är överens om att män, som i övriga samhället ses som det 

priviligerade könet, har svårare att vinna legitimitet som förälder jämfört med kvinnor. Utifrån 

föreställningar om män som extremt sexuella samt potentiella sexualförbrytare ses kvinnan som 

omhändertagande och mer passande som förälder. Kvinnlig homosexualitet är alltså att föredra 

framför manlig homosexualitet när det kommer till föräldraskap utifrån den forskning som 

presenterats (Brooks & Goldberg, 2001; Hicks, 2006). Bara att vara kvinna är priviligerande när 

det kommer till adoptioner eftersom kvinnor anses vara omhändertagande, vilket i sin tur kan 

anses vara diskriminerande mot män. Det finns ingenting som tyder på att könet gör en kvinna 

eller man till en bättre eller sämre förälder i praktiken, varför generella slutsatser är svåra 
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(Sörensdotter, 2008). Det handlar om sociala konstruktioner som tillskriver könsrollerna. Att det 

anses vara främst kvinnans jobb att vara omhändertagande och ta hand om hem och barn är ett 

exempel på en socialt skapad kategori eller konstruktion. Att vara kvinna betyder inte automatiskt 

att man är omhändertagande, och män behöver inte vara överdrivet sexuella samt potentiella 

sexualförbrytare. Socialkonstuktivismen handlar om att se bortom det som uppfattas naturligt och 

istället se till individen och helheten (Mattsson 2010; Sörensdotter, 2008; Wenneberg, 2001). I 

adoptionsprocessen  handlar det om att se till barnets bästa och se till de sökandes 

föräldraförmåga. Enligt British Association for Adoption and Fostering, Adopt US Kids och 

Social Services Department (USA) placeras barnen hos familjen innan en permanent adoption 

genomförs. Detta för att se om matchningen fungerar och för att säkerställa att placeringen är rätt. 

Forskningen nämner ingenting om hur socialarbetare ser på den heterosexuella mannens 

sexualitet när det handlar om heterosexuella par som vill adoptera. Vi spekulerar om det handlar 

om att forskningen inte uppmärksammar heterosexualitet på samma sätt som homosexualitet och 

därmed riskerar att reprouducera heteronormativiteten eller om det handlar om att socialarbetare 

behandlar heterosexualiteten som en icke-fråga. I en del av forskningen som vi har granskat tycks 

det vara socialarbetarna som reproducerar heteronormativiteten när de inte uppmärksammar 

heterosexualiteten. Heterosexualiteten ses som en självklarhet och blir aldrig problematisk. Det 

leder till en ojämlikhet mellan homosexualitet och heterosexualitet där heterosexualitet alltid blir 

överordnad (Mattsson, 2010; Rosenberg, 2002). Samtidigt kan forskningen framställa resultaten 

på ett sätt som syftar till att provocera och väcka tankar och diskussioner i samhället. De olika 

forskningsmetoderna, exempelvis diskursanalys, intervjuer och enkäter som vi stött på i den 

forskning vi granskat, kan generera olika kunskaper och slutsatser. 

 

Psykologisk forskning har kommit fram till att det inte finns någon skillnad i barnets utveckling 

om de växer upp med heterosexuella föräldrar eller homosexuella föräldrar. Studien som 

Golombok & Tasker (1996) genomförde visar att barn som växer upp med homosexuella 

föräldrar i större utsträckning involverar sig i samkönade relationer vid något tillfälle i sitt liv. 

Detta behöver dock inte tyda på att barn som växer upp med homosexuella föräldrar utvecklar en 

homosexualitet, utan kanske snarare att barnen växer upp med en mer liberal syn på sexualitet. 

Snarare än att önska att färre barn placeras och adopteras av homosexuella par skulle det vara bra 

om heterosexuella familjer kunde ge barnen en mer liberal syn på sexualitet. Detta strider dock 
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mot heteronormativiteten. Det går att spekulera kring Golombok & Taskers (1996) resultat 

eftersom barn som växer upp med heterosexuella föräldrar kan känna sig för avvikande om de 

skulle involvera sig i samkönade relationer och att de därför inte vågar, men troligen finns det 

inga skillander i om barn utvecklar homosexualitet eller inte. Vi har funderat kring om det är 

familjens syn på sexualitet som påverkar barnets attityder. Vi tänker att det kan vara lättare för 

barnet att komma ut som homosexuell i en familj med ett öppnare klimat kring sexualitet. Det 

kan tänkas vara många homosexuella barn och ungdomar som lever med heterosexuella föräldrar 

och inte vågar komma ut som homosexuella. I Golombok & Taskers (1996) studie framkommer 

det att fler unga vuxna som vuxit upp med homosexuella föräldrar har mer erfarenhet av 

samkönade relationer än unga vuxna som vuxit upp med heterosexuella föräldrar. Det går att 

spekulera i att det är ett mer öppet klimat kring sexualitet hos de som växt upp med homosexuella 

föräldrar och att det resulterar i att det inte är något avvikande för dem att leva i en homosexuell 

relation på ett personligt plan, men att de heteronormativa föreställningarna i samhället 

fortfarande kan påverka individens vilja att identifiera sig som homosexuell. Detta kan bekräftas 

av Sörensdotter (2008) som skriver att de normativa föreställningarna är så starka i samhället att 

de underkastar sig en överordnad sexualitet. Denna heteronormativitet gör att homosexualiteten 

blir avvikande. Heteronomrativiteten gör att vissa identiteter blir accepterade och andra inte, och 

utifrån detta kan det tänkas vara svårt att acceptera en avvikande identitet (Sörensdotter, 2008).  

 

I resultaten i forskningen vi granskat har det visat sig att det läggs stor vikt vid att det ska finnas 

en balans mellan det som anses vara kvinnligt och manligt. Genom intervjuer som Hicks (1998) 

har gjort har det visat sig att de intervjuade socialarbetarna försöker hitta en balans genom att leta 

efter det heterosexuella i de homosexuella relationerna. I samkönade par försöker de intervjuade 

socialarbetarna hitta ”mannen” i förhållandet, samt ”kvinnan” i förhållandet för att kunna skapa 

den här balansen som antas behövas i en barnuppfostran. Går det inte att urskilja en man eller 

kvinna ur paret försöker socialarbetaren hitta andra sätt att skapa en balans mellan könen, då 

genom att se på parets nätverk. Är det för få heterosexuella män eller kvinnor (beroende på vilket 

kön som efterfrågas) var risken att få ett avslag större (Hicks, 1998). Clarke & Kitzinger (2005) 

skriver att det inte behöver finnas en mamma och en pappa i relationen, utan att det räcker om det 

finns manliga och kvinnliga förebilder i familjens nätverk. Enligt socialkonstruktivismen finns 

det inget som är naturligt manligt eller kvinnligt beteende då det är enbart socialt konstruerade 
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kategorier. Att det skulle behövas en manlig och kvinnlig förebild i en uppväxt är en 

heteronormativ föreställning (Wenneberg, 2001). Golding (2006) skriver att barnen inte utvecklas 

annorlunda om de växer upp med homosexuella föräldrar, heteorsexuella föräldrar eller en 

ensamstående förälder (Golding 2006). Här visar det sig att forskningen som genomförts säger en 

sak samtidigt som samhällets dominerande normer och attityder säger en annan.  

 

I Downs & James (2006) studie framkommer det att många homosexuella har valt att dölja sin 

sexuella läggning när de ansöker om adoption. Här går det att se att heteronormativiteten kan 

prägla en socialarbetares tankesätt. Att socialarbetarna försöker hitta den manliga och kvinnliga 

balansen i en homosexuell relation kan bero på att de inte vill göra skillnad på heterosexuella 

sökande och homosexuella sökande. Det kan underlätta om paren är så lika den normativa 

föreställningen om föräldrar som möjligt. Istället tror vi att man som socialarbetare försöker att 

inte vara diskriminerande genom att inte behandla de homosexuella paren annorlunda än de 

heterosexuella paren. På detta sätt osynliggörs sexualiteten, något som bekräftas i  Hicks (1998) 

studie där många upplevde just att deras sexualitet osynliggjordes helt eller att deras sexualitet 

tog över hela utredningen. Här är det viktigt att socialarbetare får utbildning i bemötande och om 

diskriminering för att inte bidra till en reproduktion av heteronormativiteten. Det känns viktigt att 

reflektera över att en del som ansöker om att bli vårdnadshavare väljer att dölja sin sexuella 

läggning för socialarbetaren. Vad säger detta om samhällets attityder om sexualitet och 

föräldraskap och hur mycket påverkar egentligen sexualiteten socialarbetarens bemötande av en 

person? Att dölja sin sexuella läggning innebär att dölja en stor del av sin identitet. 

8.2. Strukturella hinder och värderingar 

Hicks (1998) skriver i sin studie att många adoptivbyråer i Storbritannien vill ha intyg på 

infertilitet när någon kommer in för att ansöka om adoption. Hicks skriver även om ett par som 

valde att adoptera i första hand, och att deras beslut om detta blev ifrågasatt av personalen på 

adoptivbyrån och ombads prova insemination istället (Hicks, 1998). Detta visar på vikten av 

biologiska band inom en familj, och att adoption inte ses som legitimt förstahandsval till att bli 

föräldrar. Dock vill vi peka på att studien genomfördes år 1998 vilket är fyra år innan 

lagstiftningen om adoption förändrades i Storbritannien och därmed är det oklart om samma 

bemötande återfinns idag. De normer och värderingar som de brittiska och amerikanska samhället 

förmedlar kring sexualitet och föräldraskap tycks inte stämma överens med vad den forskning 
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som granskats i denna studie säger. Den forskning vi har granskat är genomförd åren 1996 till 

2012 och under den här tiden har lagar förändrats i USA och Storbritannien vilket gör att en del 

av den forskningen vi har granskat är inaktuell utifrån ländernas och delstaters nuvarande 

lagstiftning. Vi tänker oss att det tar lång tid att förändra normer och värderingar och att 

resultaten av den forskning som vi granskat inte har nått ut till det stora samhället i den 

utsträckning som den bör. Att förändra lagstiftning är ett viktigt steg i rätt riktning, men 

mentaliteten hos människor är möjligen inte lika lättföränderlig. Utifrån den forskning vi har 

granskat kan de relativt nya lagförändringarna och attityder som går långsamt att förändra  vara 

en del av en förklaring till varför diskriminering av samkönade par kan förekomma vid 

utredningar kring adoption. En stark heteronorm som går lättvindigt förbi i samhällen i stort kan 

också ha ett finger med i spelet. Det går att se att adoptionsprocessen blir mer jämlik, bland annat 

i Storbritannien där lagstiftningar har ändrats till att alla som ansöker om adoption, oavsett 

sexuell läggning, har samma kriterier på sig. Exempelvis att de behöver lika många referenser 

och att alla behöver genomgå läkarundersökningar. 

 

Forskningen framställer möjligheterna för samkönade par att adoptera som mindre än för 

heterosexuella par, men inte obefintliga. Medan Dambach (2011) presenterar svårigheter med att 

adoptera internationellt presenterar Department of Social Services (2007) och Johnson (2013) 

svårigheter att adoptera även nationellt utifrån lagstiftning. Golding (2006) tar upp olika 

alternativ till att bli föräldrer, bland annat genom insemination, surrogatmamma, olika former av 

adoptioner och spermadonation men att det i praktiken finns hinder. Frågan kring möjligheterna 

besvarar på något sätt sig själv genom att det troligen inte hade forskats inom området om det inte 

hade funnits några problem. Detta kan dock resultera i att forskare letar efter faktorer som kan 

utgöra problem, men som nödvändigtvis inte behöver vara problematiska. I den forskning som vi 

har granskat hade forskarna själva utgångspunkten att en familj inte behövde bestå av en 

heterosexuell man och kvinna samt att föräldraförmåga inte hänger samman med sexualitet. 

Däremot verkar bilden och vikten av en ideal kärnfamilj finnas representerad i det stora 

samhället, enligt den forskning vi har granskat. Forskningen syftar med andra ord till att utmana 

heteronormativa föreställningar om familjer samt vikten av en heterosexuell läggning i samband 

med föräldraskap, genom att synliggöra heteronormativiteten som annars i vårt samhälle är 

väldigt osynlig. 
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I och med att det finns forskning som visar att barn som växer upp med homosexuella föräldrar 

inte påverkas negativt utvecklingsmässigt finns det inga psykologiska skäl att inte placera barn 

hos homosexuella par. Däremot kan det finnas andra skäl som gör att placeringar och adoptioner 

till homosexuella par inte prioriteras lika högt som till heterosexuella par. Det kan exempelvis 

handla om utanförskap för barnet utifrån samhällets heteronormativa föreställningar om familj. 

Forskningen menar att det i teorin inte finns några problem med att placera eller adoptera barn till 

homosexuella par, men att problemen uppkommer genom samhällens olika strukturer som 

exempelvis lagar och förordningar, samt människors attityder och stereotypa uppfattningar om 

homosexualitet och föräldraskap. 

8.3. Hur klass, etnicitet och sexualitet kan samspela i adoptionsprocesssen 

Adoption är även en klassfråga i och med att det är kostsamt att adoptera. För homosexuella par 

med goda ekonomiska förutsättningar kan adoptionsprocessen bli mindre komplicerad och 

skyndas på. Ofta handlar det om att deras sexualitet inte hamnar i fokus på samma sätt om de kan 

garantera barnet en stabil trygghet utifrån ekonomiska förutsättningar (Berkowitz, 2011). Utifrån 

ett intersektionellt perspektiv går det att se hur kategorierna klass och sexualitet samverkar och 

påverkar maktbalansen. Klasstillhörigheten i det här fallet kan väga upp att paren inte lever upp 

till de heteronormativa föreställningarna genom deras sexuella läggning. Har adoptivföräldrarna 

ekonomiska förutsättningar kan de använda sig av informella system eller privata aktörer för att 

få igenom adoptionerna (Berkowitz, 2011), vilket möjligtvis inte är fallet för människor inom 

lägre samhällsklasser med färre ekonomiska förutsättningar. Detta är fallet även för 

heterosexuella par som vill adoptera (eftersom ekonomiska förutsättningar inte har med sexuell 

läggning att göra). Det går att spekulera kring om adoptionsmöjligheterna för ett homosexuellt 

par med en relativt hög inkomst är mindre jämfört med ett heterosexuellt par med medelinkomst. 

Hur stor roll spelar ekonomin och klasstillhörighet i det hela? Teorietiskt sett bör ekonomisk 

trygghet vara en faktor som väger tungt, eftersom det handlar om att tillföra barnet en 

socioekonomisk trygghet. Men i praktiken kan det vara sexualiteten som väger tyngre för att inte 

skapa ett utanförskap för barnet utifrån normativa föreställningar om familjekonstellationer som 

faller innanför och utanför normen. Det finns hierarkier mellan homosexualitet och 

heterosexualitet, där heterosexualiteten är den överordnade sexualiteten, vilket även visar sig 

genom heteronormativiteten som finns i samhället och som även syns i forskningen. Därför finns 
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inget självklart svar till denna fråga, eftersom det troligen handlar om kontext och även på 

socialarbetarens tankar och föreställningar kring sexualitet och föräldraskap. Däremot kan 

ekonomiska förutsättningar ge större möjligheter för homosexuella par att adoptera inom USA, så 

länge delstatens lagstiftning tillåter samkönat föräldraskap. 

 

Det finns tydliga hierarkier bland adoptivbarnen i USA då de vita barnen är mer efterfrågade och 

därför blir det en högre kostnadsfråga än vid adoption av färgade barn. De studier vi granskat är 

dock gjorda i väst och är inte representativa för hela världen. Vad som anses vara den “bästa” 

etniciteten på ett barn kan tänkas vara kontextbundet och väldigt individuellt. Utifrån Berkowitz 

(2011) studie framstår vithet alltid som överlägset och som ett förstahandsval för alla som vill 

adoptera. Detta kan dock ifrågasättas då det är mycket mer som spelar in i valet av adoptivbarn, 

till exempel att de delar samma språk eller kulturella traditioner, vilket Anderson &  Linares 

(2011) pekar på som viktiga faktorer. Detta verkar vara något som tas mer hänsyn till när det 

handlar om familjehemsplaceringar, eftersom syftet med dem är att barnet ska återförenas med 

den biologiska familjen. Däremot intervjuar Berkowitz vita adoptivföräldrar, vilket kan spegla av 

sig på resultatet om att vita barn är “mest eftertraktade” av, i detta fall, vita adoptivföräldrar. Vita 

adoptivföräldrar kan tänkas vilja adoptera vita barn utifrån bilden av kärnfamiljen. Samma 

hudfärg och etnicitet kan vara faktorer som får utomstående att definiera och identifiera 

människor att tillhöra en specifik familj utifrån föreställningar om hur en kärnfamilj ser ut, något 

som Augoustinos & Crabb (2008) skriver i sin diskursanalystiska studie. Den forskning som 

gjorts har mestadels gjorts av vita forskare samt att de flesta studierna är gjorda på vita adoptiv- 

och familjehemsföräldrar. Vita är en majoritet när det kommer till att adoptera och bli 

familjehem. Det kan ha att göra med att vita ofta är priviligerade i samhället. Detta bidrar till en 

snedvridning i forskningen som gör att västperspektivet är det enda som blir representerat medan 

andra perspektiv faller bort. 

 

Större delen av den forskning vi använt oss av tyder på att homosexuella män och kvinnor har 

svårare att adoptera och motför heterosexuella män och kvinnor, och att detta genomsyrar 

strukturella och lokala nivåer. Forskningen framställer de normativa föreställningarna som 

diskriminerande utifrån bland annat sexualitet men även kön och klass. Socialarbetare sitter på en 

maktposition när det kommer till godkännande av adoptioner gentemot de som söker, i detta fall 
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homosexuella kvinnor och män. Resultaten av utredningarna som socialarbetare gör landar ofta i 

diskussioner kring sexualitet och föräldraskap och om det passar sig att barn placeras i familjer 

där föräldrarna är homosexuella. Det går dock inte att säga att det är socialarbetarna i sig som är 

diskriminerande eller om det är samhällets syn på homosexualitet och föräldraskap som påverkar 

resultaten i utredningarna som socialarbetarna gör. Det är en paradox eftersom socialarbetare 

tillhör samhället och påverkas av normerna som finns. Tydligt är det dock att socialarbetarna bär 

med sig sina egna föreställningar om vad som är ett bra föräldraskap och vem eller vilka som 

passar som föräldrar, och att bedömningarna på detta sätt kan bli subjektiva utifrån 

socialarbetarens uppfattningar. Detta är en av svårigheterna kring denna forskning och även kring 

resultaten i utredningarna som socialarbetarna gör. Beroende på vem som intervjuar samt vem 

som intervjuas kan olika föreställningar träda fram och olika tolkningar av resultaten göras.  

 

9. Slutdiskussion 
Det behövs en djupare kompetens bland socialarbetare för att inte reproducera 

heteronormativiteten samt för att undvika diskriminering åt något håll när det kommer till frågor 

om exempelvis sexualitet i utredningarna. Det kan vara känsliga frågor att svara på, och 

socialarbetarna måste ha ett “modernt tänk” med sig utifrån moderna familjekonstellationer och 

även se individen i sina utredningar. Socialarbetarna sitter på en makt när det kommer till 

utredningar och bedömningar av andra människors föräldraförmåga och denna makt måste 

användas varsamt och på rätt sätt för att inte bli diskriminerande. Genom den forskning vi 

granskat har det visat sig vara godtyckligt vad som är tillräckligt med män eller kvinnor i ett 

nätverk bland homosexuella par och att ansökningarna kan avslås om nätverket inte är tillräckligt 

stort. Detta visar på makten som den enskilda socialarbetaren sitter på. Detta kan resultera i 

subjektiva bedömningar, och därmed kan resultaten av utredningarna bli olika beroende på vad 

socialarbetaren själv har för uppfattningar om vad som är ett bra föräldraskap samt vad de har för 

inställning till olika sexuella läggningar. Självklart går det inte att säga att socialarbetare alltid 

ska skriva utredningar som leder till ett godkännande av adoptivföräldrar när det är homosexuella 

par som ansöker. Detsamma gäller dock alla som ansöker om adoption, oavsett sexuell läggning. 

Socialarbetare måste kunna lita på sin egen kompetens och anta ett helhetsperspektiv för att 

kunna se till barnets bästa och inte låsa fast sig i normer, fördomar eller sociala konstruktioner. 
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Alla studier vi har använt i vår uppsats är genomförda i Storbritannien eller USA och därför blir 

det svårt att ta det till en svensk kontext på alla nivåer eftersom det inte är samma regler och lagar 

som gäller i USA och Storbritannien som i Sverige, samt att det sociala arbetet fungerar olika i de 

här länderna. Det är inte heller representativt globalt eftersom det ger ett västperspektiv på 

forskningen som inte går att applicera i alla kontexter. I och med att de flesta som forskat i 

området är vita ges ”vithet” tolkningsföreträde, och det är svårt att säga hur det skulle se ut om 

studierna genomförts i en ”icke-vit” kontext. 

10. Kritisk reflektion 

När vi började fundera på forskningen hade vi i åtanke att göra intervjuer med socialarbetare i 

Östersundsområdet för att ta reda på hur de gör bedömningar av familjehemsplaceringar och även 

hur vanligt det är att placera barn hos homosexuella par. När vi tänkte vidare på vår 

forskningsprocess kom vi fram till att interjvuer inte var en lämplig metod till vårt tänkta syfte. 

Det skulle bli svårt att hitta socialarbetare att intervjua på så kort tid, och vi visste inte hur vi 

skulle ta oss an problemområdet och få svar på våra frågeställningar i intervjuerna på ett etiskt 

försvarbart sätt. Vi kom fram till att socialarbetarna kanske inte tänker aktivt på dessa frågor i 

placeringar eftersom Östersundsområdet är litet och att möjligheterna till att placera i olika 

familjer är begränsade. Det skulle eventuellt vara möjligt att göra en sådan typ av studie i större 

städer där möjligheterna är fler och där tidsramarna inte sätter begränsningar för hur väl 

genomförda eventuella intervjuer kan bli utifrån en etisk aspekt. Vi anser däremot att denna 

litteraturöversikt skulle kunna ligga till grund för en senare empirisk studie med kvalitativa 

intervjuer inom forskningsområdet. 

 

När vi nu i efterhand tänker tillbaka på vår egen studie och vår forskningsprocess kan vi i 

slutändan se att vårt val av fokusområde resulterade i vissa svårigheter när resultatet skulle 

analyseras utifrån ett intersektionellt perspektiv. Exempelvis valde vi från början att aktivt välja 

bort etniciteten från vårt fokusområde, och vi ville fokusera mest på sexualiteten. Vi märkte att 

det blev en snedvridning i vår analys när vi analyserat de tre intersektionerna kön, sexualitet och 

klass och inte den fjärde intersektionen, etnicitet. Därför valde vi att trots allt ta in en liten del 

etnicitet i vårt resultat, eftersom det är en av de fyra intersektionerna som vi valde att analysera 
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vår studie ifrån. Det visade sig dessutom att det inte går att bortse från etniciteten eftersom den 

har betydelse i ”adoptionsvärlden” och kanske ännu större betydelse när det kommer till 

familjehemsplaceringar. Att vi valde bort att fokusera på etniciteten visar sig även i vår 

resulatdiskussion eftersom det blev ett kortare avsnitt än de övriga intersektionerna. Om vi hade 

fokuserat mer på etniciteten genom hela forskningsprocessen hade vårt forskning haft ytterligare 

ett perspektiv med sig och på så sätt blivit bredare och eventuellt mer representativ. Att använda 

ett intersektionellt perspektiv och utesluta en intersektion som vi gjorde visade sig vara svårt då 

intersektionerna påverkar varandra och man måste ta hänsyn till dem för att de har betydelse. 

Även om en intersektion är mer framträdande än någon annan går det inte att utesluta de andra 

intersektionerna då man till exempel inte bara är en sexualitet, utan även har en etnicitet, ett kön 

(både biologiskt och socialt konstruerat) och en klasstillhörighet.  

 

Vi har använt oss mycket av Stephen Hicks forskning i vår studie. Hicks har gjort mycket 

forskning inom detta område och är en framstående forskare som andra forskare dessutom 

refererar mycket till. Detta påverkar även kvaliten i den studie som vi har gjort då den kan bli 

vinklad och enspårig. Hicks är själv involverad i mycket arbete kring homosexuellas rättigheter i 

Storbritannien och kan därför ha en subjektiv uppfattning som ibland lyser igenom i forskningen 

han gjort. 

 

Våra föreställningar av sexualitet och föräldraskap speglar sig i vår studie genom att vi 

argumenterar för lika behandling och att homosexualitet inte ska vara en grund till extra 

utredning. Vårt val av artiklar kan möjligen ifrågasättas utifrån detta perspektiv och 

representativiteten likaså. Vi har försökt att hitta artiklar som stödjer samt talar emot vår egen 

ståndpunkt för att kunna producera en objektiv och tillförlitlig studie, men urvalet var begränsat 

och vi kunde hitta någon forskning som direkt talade emot vår stundpunkt. Utifrån hur vi ser på 

samhället känns ändå studien representativ. Trots att forskningen vi har granskat är utförd i 

antingen USA eller Storbritannien går det att till en viss del att dra till en svensk kontext. Lagar 

och förordningar är väldigt olika, och även adoptions- och placeringsprocessen men samhällets 

attityder kring sexualitet och föräldraskap kan tänka sig vara liknande.  Liknande studier i 

Sverige saknas och även liknande studier bland minoriteter. Även länders religiösa tillhörighet 

kan ha en inverkan på möjligheterna varför detta kan vara en aspekt som kan tas in i forskningen. 
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Bilaga 
 

Författare Typ av studie 
Urval 

Syfte Metod Land Slutsatser 

Anderson & 
Linares, 2011 

Kvantitativ  
(106 barn) 

Att undersöka hur 
kulturella olikheter 
mellan den biologiska 
familjen och 
familjehemmet 
påverkar barnens 
psykiska hälsa. 

Longitudinell USA Att ju större skillnader det var 
mellan den biologiska 
familjen och familjehemmet 
desto större negativa effekter 
på barnens psykiska mående. 
Vikten av samhörighet utifrån 
språk och etnicitet (svarta 
barn ska placeras hos svarta 
och vita barn hos vita) för att 
inte bli avvikande och 
exkluderade från övriga 
samhället utifrån bilden av en 
ideal kärnfamilj. 

Augoustinos & 
Crabb, 2008 

Kvalitativ Undersöker hur 
dagstidningar 
reproducerar 
heteronormativitet. 

Diskursanalys Storbritannien Genom att priviligera 
genetiska diskurser av familj 
reproduceras den 
heterosexuella familjen som 
”idealet”. 
Försöker motbevisa vikten av 
heteronormativitet och 
blodsband inom familjer och 
öppna upp för nya sätt att 
tolka ”familj”. 

Berkowitz, 2011 Kvalitativ 
(12 
homosexuella 
adoptivpappor) 

Undersöker hur 
homosexuella män 
upplever de utmaningar 
som uppkommer när de 
ska adoptera. 

Intervjuer USA Andra kategorier än sexualitet 
(ex klass, etnicitet) spelar in i 
hur homosexuella män ges 
olika privilegier och 
alternativa vägar till 
föräldraskap. 
Kritik mot familjepolitiken 
som förs i USA. Politiken 
behöver breddas och ta sig an 
problemsom ojämlikhet kring 
ex. etnicitet och socioekonomi 
för att inkludera andra 
familjekonstellationer förutom 
kärnfamiljen. 

Brooks & 
Goldberg, 2001 

Kvalitativ  
(10 
socialarbetare + 
11 blivande 
adoptivföräldrar) 

Ta reda på om 
homosexuella föräldrar 
kan möta barnens 
behov. 

Intervjuer och 
fokusgrupper 

USA Finns ingenting som talar 
emot att homosexuella 
föräldrar kan möta barnens 
behov lika bra som 
heterosexuella föräldrar. 
Forskarna försöker motbevisa 
heteronormativa 
föreställningar om vilken 
sexualitet som är passande för 
föräldraskap. 
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Clarke & 
Kitzinger, 2005 

Kvalitativ 
(30 
dokumentärer 
och pratshower) 

Undersöka hur 
kvinnliga 
homosexuella föräldrar 
svarar på argument om 
att barnen behöver en 
manlig heterosexuell 
förebild under sin 
uppväxt. 

Diskursanalys Storbritannien, 
USA & Nya 
Zeeland 

Barnen behöver en manlig 
förebild under sin uppväxt, 
men det behöver inte vara en 
biologisk pappa. Kan vara en 
annan manlig förebild som ex 
en släkting eller en vän. 

Dambach, 2011 Kvantitativ Se över lagstiftning 
angående 
internationella 
adoptioner för att få en 
överblick om 
möjligheterna för 
homosexuella att 
adoptera. 

Komparativ 
studie 

Schweiz Trots att förutsättningarna för 
homosexuella att adoptera 
finns i teorin är det svårt att 
genomföra adoptioner 
praktiskt. Två olika länders 
lagstiftning ska stämma 
överens, och homosexuella får 
ofta möjlighet att adoptera 
först när det inte finns 
heterosexuella föräldrar att 
tillgå. 

Downs & James, 
2006 

Kvalitativ 
(60 
fosterföräldrar) 

Förstå utmaningar och 
framgångar bland 
aktiva 
familjehemsföräldrar. 

Intervjuer USA ”Child welfare system” är inte 
välkomnande mot 
homosexuella föräldrar. 
Många som vill adoptera 
överväger privata aktörer 
framför statliga. 

Gabb, 2004 Kvalitativ 
(13 familjer) 

Ifrågasätta den 
moderna forskningens 
framställning av 
kvinnliga  
homosexuella föräldrar 
som något som inte 
faller innanför ramen 
för kärnfamiljen. 

Intervjuer Storbritannien Olika utfall i forskningen kan 
bero på olika 
forskningsmetoder.  
En biologisk mamma har 
starkare band till barnet än 
den andra kvinnliga partnern. 
Den biologiska mamman tog 
en större omhändertagande 
roll än sin kvinnliga partner. 
På så sätt lever traditionen om 
den biologiska mamman som 
omhändertagande vidare. 

Golding, 2006 Kvalitativ  
(8 familjer) 

Undersöker effektivt 
föräldraskap hos de 
interjuvade kvinnorna 
utifrån styrka och 
återhämtningsförmåga 

Intervjuer USA Ingen skillnad i 
föräldraförmåga hos 
homosexuella och 
heterosexuella föräldrar. Lika 
bra hemmiljö för barnen som 
växer upp i de olika 
familjerna. 

Golombok & 
Tasker, 1996 

Kvalitativ Att ta reda på om 
homosexuella kvinnor 
påverkar sina barn i 
deras sexualitet. 

Longitidunell Storbritannien Det fanns inga skillnader på 
unga vuxna som växt upp med 
homosexuella föräldrar eller 
unga vuxna som växt upp med 
heterosexuella när det 
kommer till attraktion till 
någon av samma kön. 
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Hicks, 1998 Kvalitativ Syftar till att undersöka 
socialarbeteres 
bedömningar vad gäller 
lämplighet för 
homosexuella att 
adoptera. Försöker 
även se hur 
sexualiteten blir 
problematiskt. I 
processen. 

Intervjuer Storbritannien Att homosexuella par som vill 
adoptera blir särbehandlade i 
ett system som föredrar 
heterosexualitet. 

Hicks, 2000 Kvalitativ (30 
socialarbetare) 

Undersöka hur 
socialarbetare 
kategoriserar 
homosexuella män och 
kvinnor i relation till 
föräldraförmåga. 

Intervjuer Storbritannien Den ”goda” homosexuella 
kvinnan har större chanser än 
andra homosexuella personer 
att adoptera. 

Hicks, 2005 Kvalitativ 
(40 
homosexuella 
par och 30 
socialarbetare) 

Undersöka hur 
homosexuella föräldrar 
har utmanat 
heteronormativitet 
kring föräldraskap 

Intervjuer Storbritannien Homosexualitet ses som ett 
hot mot heteronormativitet. 
Socialarbetare har en 
stereotyp bild av 
homosexualitet och 
föräldrarskap. 

Hicks, 2006 Kvalitativ Undersöker hur 
socialarbetare 
tillskriver män olika 
identiter utifrån deras 
sexualitet. 

Diskursanalys Storbritannien Social välfärd måste utveckla 
en kritisk reflexivitet kring 
hur normer reproduceras. 

Pratesi, 2012 Kvalitativ 
(80 
vårdnadshavare) 

Få djupare förståelse 
för hur föräldrar 
konstruerar och 
reproducerar 
ojämikhet. 

Djupintervjuer
, deltagande 
observationer, 
fältstudier 

USA Kategoriseringen ”förälder” 
väger upp kategoriseringen 
”homosexuell” 

 


