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SAMMANFATTNING 

I denna studie om stjärnfamiljer som genomgått en adoptionsprocess har fokus legat på att 

besvara frågan: Vad innebär det att ha adopterat som stjärnfamilj? Studiens fokus ligger på 

två grupper, ensamstående kvinnor och samkönade par. Genom ett målinriktat urval i en 

kvalitativ studie har fokus legat på att fånga de upplevelser och emotioner som dessa 

respondenter erfarit och med öppna samtal där endast vägledande frågor användes. Med 

inspiration från hermeneutiken har vi analyserat och tolkat materialet. Resultatet visar på en 

kunskapsbrist inom det sociala arbetet angående dessa adoptanter samt att en exkludering 

kan ske då det kommer till den heterosexuella tvåsamhetsnorm som råder i samhället. Ett 

annat resultat som denna studie visar är att socialarbetare har en rädsla över att framstå som 

diskriminerande och på så sätt bemöts dessa adoptanter annorlunda än om ett heterosexuellt 

par ansöker om adoption. Resultatet visar även att väntan på ett barn är av varierande längd 

och respondenterna förklarar känslor som kan liknas med en bergodalbana. Den konklusion 

som framkommit är att de respondenter som intervjuats i denna studie har överlag goda 

erfarenheter från adoptionsprocessen men det finns även skäl till att studera detta ämne 

vidare för att öka kunskapen hos socialarbetare. 

Nyckelord: Adoption, Ensamstående förälder som adopterat, Heteronorm, Homosexuellt 

föräldraskap, Könsroller. 
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ABSTRACT 

In this study about starfamilys who has gone thru an adoption process have focus laid on 

answering the question: What does it mean to adopt as a starfamily? This study has its focus 

on two groups, single women and samesex couples. By using a goal-oriented selection in a 

qualitative study where focus have been capturing the experiences and emotions that our 

respondents have experienced. We have analysed with a hermeneutic approach and 

interpreted the material. The results show there is a gap in knowledge in the social field about 

these selected groups and an exclusion can occur because of the twosome- and heterosexual 

norm in the society. Another result is that some social workers have a fear of being seen as 

discriminatory and because of this the treatment of these adoptive families can be different 

from the treatment towards heterosexual couples. The results also show that the wait for 

children various in lengths and feelings that are described as a rollercoaster is portrayed by 

the respondents. The conclusion in this study is that our respondents have a mainly positive 

experience from their adoptions but there are still reasons to study this topic furthermore to 

gain more knowledge to social workers. 

Keywords: Adoption, Gay parenting, Gender-roles, Heteronormative and Single-parent 

adoption. 



TACKORD 

Det har funnits flera anledningar till att valet föll på att göra denna studie med detta ämne i 

fokus och vi tror att våra personliga anledningar kunde göra att vi passionerat och med hela 

våra hjärtan kunde gå in i denna studie med öppna sinnen och en törst av kunskap. 

Vi vill tacka de respondenter som ville ställa upp och berätta om sin resa från en önskan om 

barn, genom resan under adoptionsprocessen och vad det innebär som stjärnfamilj att ha 

adopterat. Tack vare deras öppenhet mot oss har vi fått en större förståelse över vad det 

innebär att adoptera som stjärnfamilj så tusen tack till er som ställde upp, utan er hade inte 

denna studie kunnat fånga upp innebörden av adoptionsprocessen. Vi vill även tacka vår 

handledare Maria Hopstadius för hennes entusiasm och att hon fick oss motiverade att 

fortsätta jobba hårt. 
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1 INTRODUKTION  

Den föreliggande studien handlar om adoptionsprocessen för familjer som inte identifierar 

sig med den traditionella heteronormen: mamma, pappa och barn. De normbrytande 

familjerna kallas Stjärnfamiljer, detta begrepp används i denna studie för alla sorters 

familjekonstellationer förutom den normativa kärnfamiljen. När önskan av att bilda familj 

har personer med annan könsidentitet, sexuell läggning eller ensamstående ytterligare 

utmaningar, än det de annars möts av på grund av avvikelsen från den traditionella normen. 

Att adoptera är en väg att gå för bildandet av en familj. Ett drömscenario är att alla barn som 

föds i världen skall födas in i kärleksfulla hem med kapabla föräldrar, men tyvärr finns det 

barn som lämnas eller blir föräldralösa. Att det då finns möjligheten till att barn adopteras till 

kärleksfulla hem i ett annat land är då en lösning. Enligt Montero (2014) finns det attityder i 

samhället om huruvida homosexuella eller ensamstående besitter tillräckliga färdigheter till 

föräldraskap där könsroller vävs in i de olika roller en förälder “bör” ha för att kunna 

tillgodose ett barns olika behov. Malmqvist och Zetterqvist-Nelson (2008) skriver i sin studie 

att barn antingen skulle få ett underskott av män eller kvinnor i familjer med samkönade par. 

I en annan studie problematiserar Sörgjerd (2012) den debatt som råder huruvida en vuxen 

har rättighet till att få barn medan det i Barnkonventionens tredje artikel står att “Barnets 

bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn” (Unicef, u.å.), detta innebär 

att två skilda perspektiv måste tas till hänsyn till dels den vuxnas rätt och dels till barnets 

bästa. 

Forskningsambitionen har varit att undersöka vad det innebär att adoptera som stjärnfamilj 

samt för att få en ökad förståelse för processen och de utmaningar som finns för de berörda. 

En medvetenhet finns om att ämnet är något av känslig karaktär, men med tanke på att 

stereotypa föreställningar som kan tänkas cirkulera bland de organisationer och samhälleliga 

instanser som arbetar med adoptioner eller möter dessa föräldrar finns det ett behov att 

utmana dessa föreställningar. Med detta i åtanke är det av vikt att undersöka historien 

bakom hur samhället och sociala organisationer ser ut för singel- och homosexuella föräldrar. 

Det involverar samhällets attityder, juridiskt synsätt, lagstiftning, könsroller samt gay-

rörelsens arbete med lika rättigheter oavsett sexualitet och acceptans i samhället. Med 

kunskaper om historien fås en förståelse inom ämnet och arbetet för framtidens adoptanter 

kan på så sätt utvecklas. 

I det sociala arbetet ska alla socialarbetare arbeta anti-diskriminerande med utgångspunkten 

att alla personer har ett lika värde. Detta har en grund i de mänskliga rättigheter som Förenta 

Nationerna [FN] satt upp. Diskriminering av stjärnfamiljer sker enligt vissa forskare (Brown 

& Cocker, 2008; 2010; Montero, 2014) men genom att socialarbetare är medvetna om denna 

diskriminering kan dessa motverkas. Relevansen för socialt arbete är även att öka kunskapen 

och förståelsen hos socionomer om dessa frågor i ett syfte att få en ökad kunskap om HBTQ-

frågor samt om adoptioner inom de valda grupperna. Socionomer har en stor kunskap och 
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utbildning när det kommer till juridik och dessa arbetar inom dessa ramar dagligen, dock kan 

det tänkas finnas en kunskapslucka om vad det innebär att vara ensamstående eller att 

identifiera sig som HBTQ person. Att ha kunskap om alla olika begrepp som exempelvis 

HBTQ, transperson och cisperson är inte det viktiga då nya begrepp tillkommer och andra 

begrepp förändras, utan vikten ligger i att ha en förståelse om vad det innebär att identifiera 

sig med de begrepp som inte tillhör det heteronormativa. Men även att belysa denna 

heteronorm, så att bemötande av denna grupp kan ske på bästa möjliga sätt. Behovet finns 

inom socialt arbete för fortsatta studier inom detta ämne för att ge en större förståelse för 

denna grupp och adoptioner till dessa grupper. 

Slutligen är valet av detta ämne både av personlig karaktär och utbildningsrelaterat. Vi som 

skriver denna studie har personliga kopplingar till detta ämne då en av oss är frivilligt singel 

och en av oss identifierar sig som bisexuell och vi båda har en önskan om barn i framtiden. 

Vid eftersökningar av olika möjligheter för att uppnå denna önskan så kom känslan över oss 

vilka utmaningar som finns med att adoptera och på så sätt kom idén om att undersöka detta 

ämne närmare och för att bringa ökade kunskaper till det sociala arbetets fält. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med vårt arbete är att bringa kunskap tillika förståelse om 

stjärnfamiljers adoptionsprocess. Fokus ligger på att undersöka föräldrarnas egna 

upplevelser och erfarenheter kring denna process. De stjärnfamiljer vi riktar in oss på består 

av både ensamstående föräldrar och samkönade par som har en annan sexuell läggning än 

den heterosexuella normen. Med detta ställer vi frågan: 

Vad innebär det att ha adopterat som stjärnfamilj? 

1.2 Centrala begrepp 

Nedan kommer en kortare ordlista i ordning av relevans för uppsatsen, som förklarar de 

begrepp vi använder frekvent. 

Stjärnfamilj - Alla familjer som inte är kärnfamiljer (Vårdguiden, 2016). 

Kärnfamilj – En man och en kvinna som har gemensamma barn ihop (Hedbom, 2016). 

Internationell adoption - Adoptioner av barn utanför Sveriges gränser (Sveriges Domstolar, 

2017). 

Närståendeadoption - Adoptioner som oftast handlar om ett barn som en har en nära relation 

till. Kan exempelvis vara en styvbarnsadoption (Sveriges Domstolar, 2017). 

Cisperson/Cis - Detta betyder att en persons biologiska och juridiska kön är samma som en 

person ser sig själv som, det vill säga överensstämmer med personens könsidentitet 

(Nationalencyklopedin, u.å.). 
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HBTQ - “Ett paraplybegrepp för Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner och personer med 

Queera uttryck och identiteter” (RFSL, 2015). 

Regnbågsfamilj - HBTQ personer med barn. - Anna Malmqvist i artikeln av Björk (2012). 

1.2.1 Disposition 

Denna studie läggs upp i sju avsnitt där det till en början förklaras hur adoptionslagen har 

kommit att utvecklas från år 1917 fram till 2000-talet, som sen övergår till att granska vad 

juridiken säger om adoptioner. Exempelvis vem som får adoptera, barnkonventionen och 

svenska diskrimineringslagar. För att läsaren av denna studie skall få en uppfattning av hur 

en adoptionsprocess går till så beskrivs även denna i det första avsnittet. I det andra avsnittet 

beskrivs den tidigare forskning som är relevant för studien, där fyra teman som framkom 

presenteras. I det tredje avsnittet beskrivs den analytiska ramen vi inspirerats av för att 

kunna analysera empirin där bland annat, den moderna familjen, heteronormen och 

könsroller tas upp. Det fjärde avsnittet beskriver vilken metod som valts och hur studien 

genomförts. I det femte avsnittet presenteras det resultat som framkom från intervjuerna och 

dessa analyseras allteftersom. I det sjätte och sjunde avsnittet förs en diskussion om 

resultatet och de slutsatser som kan dras utifrån studiens material. 

2 BAKGRUND 

Nedan erbjuds en kort redogörelse för hur adoptionslagen har förändrats historiskt och hur 

lagstiftningen ser ut nu samt hur närståendeadoptioner och internationella adoptioner går 

till. 

2.1 Adoptionslagen – en kort historik 

En skillnad i historien mellan år 1917 och år 1971 är att från och med lagen år 1917 

betraktades adoptioner som att endast ta hand om barn socialt sett. Dessa adoptivbarn hade 

då en arvsrätt från sin biologiska familj, då barnet inte sågs som en rättslig arvtagare hos 

adoptivfamiljen. Adoptionerna kunde också därmed hävas under lagstiftningen som gällde år 

1917. När lagen år 1971 kom så förändrades detta till det som existerar idag, det vill säga att 

barnen rättsligt i alla avseenden ingår i adoptivfamiljen, även arvsrätten existerar för barnet 

hos dess adoptivfamilj och de har då inga juridiska band till sina biologiska föräldrar. Dessa 

adoptioner kan eller ej hävas (Sörgjerd, 2012). 

Enligt svensk rätt får makar eller en ensamstående person adoptera. Sambos är i dagens läge 

inte kvalificerade för att adoptera (4 kap. 4 § Föräldrabalken). Bakgrunden till att en 

ensamstående person får adoptera kom till genom lagen år 1917, då det ansågs att barn hade 
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bättre chans till ett drägligt liv även om det bara var en ensamstående förälder, istället för att 

dessa barn skulle vara kvar på barnhem, institutioner eller dylikt. Lagen idag kräver en viss 

standard på den ensamstående förälderns sociala skyddsnät och hälsotillstånd (Sörgjerd, 

2012). Statistik från år 2013 påvisar att antalet adoptioner det året, var att 700 ensamstående 

föräldrar genomgick en adoptionsprocess och av dessa var det vanligast att det var 

ensamstående män (453 st) som adopterade (Statistiska centralbyrån, 2013). 

Montero (2014) har samlat in material från 16 olika länder där samtliga är medlemmar i FN 

där attityder mot adoption för homosexuella mäts genom enkäter. Utav alla länder som är 

medlemmar i FN har endast 15 stycken av de större industrialiserade länderna vid år 2013 

stiftat lagar som ger homosexuella par rätt att adoptera utan restriktioner. Vad det betyder 

att kunna adoptera utan restriktioner är att dessa grupper tillåts adoptera: homosexuella par 

som är registrerade partners eller gifta (om landet tillåter det), styvbarnsadoption samt 

ensamstående homosexuella och lesbiska personer. Tagesson (2016) beskriver hur Sverige år 

2003 fick igenom adoptioner utan restriktioner för dessa grupper och hittills har endast de 

adoptanter som har en anknytning till adoptionslandet blivit godkända för adoptioner. Men 

år 2016 fick ett manligt homosexuellt par igenom en adoption från ett land de inte hade en 

koppling till. En av orsakerna till att dessa adoptioner inte sker är att de svenska 

adoptionsagenturerna inte har ett samarbete med de barnhem som godkänner dessa 

adoptanter. 

2.2 Lagstiftningen 

Under de senaste 40 åren har utvecklingen skett drastiskt från det att homosexualitet varit 

kriminellt till att samhället sett homosexualitet som en synd och en sjukdom. Men genom 

gayrörelsens kamp för acceptans i samhället har även det sociala arbetet utvecklas till att ha 

ett mer utvecklat synsätt, där homosexualitet inte längre ses som kriminellt eller avvikande. 

På den juridiska arenan har flera lagar tillkommit för att ge dessa grupper rättigheter till 

adoption och fosterföräldraskap. Viktigast i denna fråga har varit de lagar som reglerats från 

registrerat partnerskap till äktenskap, adoption, barns rättigheter och anti-

diskrimineringslagar (Brown & Cocker, 2008). 

I 4 kap. 4 § Föräldrabalken [FB] (1970:840) står det “Andra än makar må ej gemensamt 

antaga adoptivbarn” vilket då är ett krav för att adoptera. En ensamstående kan även 

adoptera och då står denne som ensam adoptant. Den 1 maj 2009 fick samkönade rätten till 

att ingå äktenskap och Regeringen upplöste benämningen registrerade partnerskap 

(Nationalencyklopedin, u.å.). 

I 4 kapitlet 1 § i FB (SFS 1949:381) står det 

Man eller kvinna, som fyllt tjugufem år, må med rättens tillstånd antaga adoptivbarn. 

Rätt att antaga adoptivbarn tillkommer även den som fyllt aderton men ej tjugufem år, 

om adoptionen avser eget barn, makes barn eller makes adoptivbarn eller om synnerliga 

skäl eljest föreligga (1974:236) 
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Detta betyder att rätten att adoptera infaller efter det att de sökande har fyllt tjugofem år men 

så kallat styvbarnsadoption kan bifallas av rätten innan tjugofem års ålder om synnerliga skäl 

finns. Styvbarnsadoption betyder att en man eller kvinna kan adoptera sin partners 

biologiska eller adopterade barn om tillåtelse har givits från den andra biologiska föräldern 

som i sin tur avsäger sig sina juridiska band till barnet. Om barnet i fråga har fyllt tolv år skall 

även samtycke om adoption fås från barnet. För alla adoptioner både nationellt och 

internationellt skall tingsrätten alltid se till barnets bästa och att adoption skall vara till 

dennes fördel (Sveriges Domstolar, 2017). Barnets bästa finns även att se i 

Barnkonventionens tredje artikel där det står “Barnets bästa ska komma i främsta rummet 

vid alla beslut som rör barn” (Unicef, u.å.). 

I Socialstyrelsens handbok om adoptioner som vänder sig till socialtjänstens medarbetare 

står det att 

Vid adoption får enligt barnkonventionen inga andra intressen sättas före eller anses lika 

viktiga som hänsynen till barnets bästa. Barnets bästa har här absolut prioritet. I vissa fall 

är det tveksamt om den eller de som vill adoptera kan tillgodose ett adoptivbarns 

särskilda behov, och då får de vuxnas längtan efter att få bilda familj stå tillbaka för det 

vanligtvis okända barnets behov av kompetenta föräldrar - Socialstyrelsen, 2014, s. 16-17. 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som finns i Svensk lagstiftning har som ändamål att 

motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter i samhället oavsett kön, 

sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck. Här kan det även kategoriseras 

vilken slags diskriminering som kan uttryckas, det vill säga direkt- eller indirekt 

diskriminering. Direkt diskriminering är när någon missgynnas och behandlas sämre än 

annan och indirekt diskriminering är när någon missgynnas av ett förfaringssätt, kriterium 

eller bestämmelse. Exempelvis kan en bestämmelse verka som neutral men i vissa fall kan 

denna bestämmelse indirekt missgynna vissa individer. 

2.3 Internationell adoption 

När ett beslut om att adoptera är gjort så ansöker paret eller den ensamstående i sin 

hemkommun om att få genomgå en medgivandeutredning. Innan denna utredning sker 

hänvisar kommunen till en obligatorisk föräldrautbildning, denna skall förbereda adoptanter 

inför adoptionsprocessen samt har till syfte att ge kunskap om adoptivbarns utsatthet från 

hemlandet och de utmaningar som kan tänkas uppstå i barnets nya hemland. I 

Socialstyrelsens allmänna råd om handläggande av adoptioner står det “Samhället måste så 

långt som möjligt garantera att varje adoption sker på ett lagligt och etiskt sätt och att barnet 

kommer till föräldrar som är väl förberedda och lämpade att ta hand om det” 

(Socialstyrelsen, 2014, s. 16). 

När denna föräldrautbildning har genomförts görs en så kallad hemutredning där 

socialtjänstens utredare tittar närmare på adoptantens förmåga till föräldraskap, hemliv och 

sociala nätverk. Även adoptantens sjukdomshistoria inkluderas i denna utredning, detta på 

grund av att ett av de krav som ställs är att adoptanten skall vara vid god hälsa för att kunna 

adoptera. I detta steg kan även socialtjänsten inhämta rekommendationsbrev från 



6 

adoptantens sociala nätverk då ett socialt nätverk är en stor del av det kommande barnets 

förmåga till anknytning i den nya familjen (Myndigheten för familjerätt och 

föräldraskapsstöd [MFoF], 2017). 

När socialtjänsten genomfört hemutredningen så lämnas detta underlag vidare till 

socialnämnden i hemkommunen som tar beslut om medgivande. Detta beslut är då giltigt i 

två år och skulle det vara så att den berörda ej fått ett barn innan medgivandebeslutet går ut 

skall en ny ansökan göras. Ett beslut om nekande till medgivande kan överklagas till 

förvaltningsrätten. När ett medgivande från hemkommunen är inkommen tas kontakt med 

en auktoriserad adoptionsbyrå där adoptanten tillsammans med en handläggare 

sammanställer en utlands ansökan till det land den berörda önskar att adoptera ifrån, dock 

så får adoptanten endast ha en pågående ansökan till utlandet åt gången. Vidare matchar 

utlandets adoptionsbyråer adoptanten med ett barn. När en matchning är gjord så åker 

adoptanten till det land som barnet befinner sig i och träffar barnet. Innan hemfärd måste en 

domare i barnets hemland godkänna adoptionen (MFoF, 2017). 

2.4 Närståendeadoption 

Oberoende av vilken slags adoption som skall genomföras så inkluderas ovanstående steg vid 

alla olika sorters adoptioner. Exempelvis om adoptionen berör ett barn som ens partner har 

från ett tidigare förhållande så kallas detta för styvbarnsadoption, adoptioner som berör ett 

barn som föds genom insemination kallas närståendeadoption och i detta fall kan den icke-

biologiska mamman ansöka om detta. När ett barn föds genom insemination skall en 

faderskapsutredning alltid göras, det finns dock undantag när insemination sker via 

landsting och det är två kvinnor, då behöver endast ett papper där den icke-bärande kvinnan 

åtar sig föräldraskapet skrivas på. Inseminationer gjorda i utlandet eller hemifrån står 

donatorn som okänd fader och inte förrän denna faderskapsutredning är genomförd och 

nedlagd kan den icke-biologiska mamman ansöka om att bli juridisk förälder (MFoF, 2017). 

En närståendeadoption för gifta kvinnor kan enligt RFSL (u.å.) ta upp till 27 månader. 

3 TIDIGARE FORSKNING 

I denna studie har Mälardalens högskolas databaser använts för att hitta relevant fakta som 

finns på forskningsfältet, den primära databasen har varit ´Social Services Abstract´. Med 

nyckelord som: ´adoption´, ´gay parenting´, ´gender-roles´, ´heteronormative´ och 

´single-parent adoption´, det har då funnits ungefär 300 vetenskapliga artiklar. De 

inkluderande kriterierna var vilka erfarenheter stjärnfamiljer har samt attityder bland 

socialarbetare som arbetar med dessa adoptanter. De vetenskapliga artiklarna som har 

använts har samtliga granskats av andra forskare, så kallade peer-reviewed. För att få 

relevanta artiklar fanns även exkluderande kriterier och en medveten avgränsning har skett, 
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de exkluderade artiklarna hade innehåll som exempelvis var av narrativa inslag från 

adoptanter som fått sina adoptionsansökningar avslagna och artiklar som uteslutande 

handlat om adoptioner ur ett historiskt perspektiv. Nedan följer en tematisk uppdelning av 

den forskning som tagits del av. 

3.1 Attityder i samhället och från omgivningen 

Forskare har sett att attityder angående vilken förmåga som homosexuella par har med att 

fostra och ge adopterade barn en trygg uppväxt och att de olika könsrollerna spelar in samt 

att dessa barn får en brist på antingen män eller kvinnor i sin uppväxt, beroende på vilket 

kön föräldrarna har (Brown & Cocker, 2008; Hicks, 2000, 2008a; Malmqvist & Zetterqvist-

Nelson, 2008). 

Forskningsresultaten har visat på att lesbiska kvinnor och homosexuella män är lika 

engagerade i sina förhållanden med varandra och det adopterade barnet vid jämförelser med 

heterosexuella par. En skillnad som uppvisas är att dessa par till skillnad från heterosexuella 

par är att ansvaret i hemmet är mer jämt fördelat i familjer med samma kön. Föreställningen 

finns då att om en pojke uppfostras av två mammor skulle denne få ett feminint uttryck som i 

sin tur skulle ses som ett normbrytande beteende. Andra samhällsattityder har 

föreställningen om att barn som har homosexuella föräldrar sannolikt även blir 

homosexuellt, åsikten här är att de väljer att `bli homosexuell` istället för att de föds som det. 

Vidare ses sannolikheten att dessa barn senare `blir homosexuella` inte är större än det är i 

heterosexuella familjer (Anderssen & Hellesund, 2009; Weiner & Zinner, 2015). 

Med syftet att ta reda på attityder kring adoption har respondenter fått två olika berättelser i 

en vinjettundersökning av Weiner och Zinner (2015). I berättelsen var det ena paret ett 

heterosexuellt par och det andra var ett homosexuellt par som önskar adoptera. Resultatet 

visade att majoriteten av respondenterna skulle inte ge det homosexuella paret rätten till att 

adoptera detta barn. Attityderna bland respondenterna som svarade upptäcktes vara att ett 

barn i den homosexuella familjen skulle sannolikt växa upp i en “icke stabil familj” vilket 

skulle resultera i ett barn med negativa emotionella tendenser. 

I en studie av Goldberg och Scheib (2015) har singelkvinnor intervjuats där insemination var 

valet istället för adoption. Hos dessa kvinnor fanns en föreställning om att adopterade barn 

har större känslomässiga problem och att detta var en orsak till att välja bort adoption. Hos 

singelkvinnorna upplevdes detta vara en för stor utmaning då de i sådana fall skulle varit 

ensam om det ansvaret. En annan orsak till att välja bort adoption härstammade från en 

önskan att själv få ett biologiskt barn som har ett utseende som liknar det egna samt att 

kunna genomgå en graviditet. Det fanns en föreställning om att det känslomässiga bandet är 

större mellan kvinnan och det biologiska barnet än det är med ett adopterat barn (Goldberg 

& Scheib, 2015). Attityder i samhället fanns huruvida homosexuella besitter tillräckliga 

färdigheter till föräldraskap, dock såg forskaren Montero (2014) genom insamlandet av 

enkäter från 16 länder som samtliga är medlemmar i Förenta Nationen [FN], att majoriteten 

av de tillfrågade var positiva till att homosexuella har möjligheten att adoptera och att dessa 

adoptanter kan uppfostra barn lika framgångsrikt som heterosexuella par. Av de tillfrågade i 
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Sverige svarade 78 procent att de fullständigt håller med att homosexuella skall ha 

möjligheten till adoption och 81 procent svarade att de fullständigt håller med om att 

homosexuella par kan uppfostra barn lika framgångsrikt som andra heterosexuella föräldrar. 

Sörgjerd (2012) problematiserar samhällsdebatten kring om det finns en rätt att bli förälder 

och i sådana fall för vem? Forskaren problematiserar själva debatten i samhället som har sitt 

huvudsakliga fokus på att barn är en “rätt” för vuxna, när det istället skall utgå utifrån 

barnets bästa. Vidare förklaras att inte vem som helst har möjlighet att bli förälder, varken 

genom adoption eller assisterad befruktning. Det kan dock bli en effekt av de signalerna detta 

kan sända ut, det vill säga att alla inte är önskvärda eller lämpliga som föräldrar enligt 

samhällets perspektiv. Samhällets perspektiv på homosexuella som föräldrar har enligt 

forskare en stor inverkan på hur dessa adoptanter bemöts av socialarbetare samt vilka 

chanser dessa har att få en hemutredning godkänd (Brown & Cocker, 2008; Hicks, 2000, 

2008a, 2008b; Sörgjerd, 2012). 

3.2 Attityder inom adoptionsorganisationer 

När SOU 2001:10 Barn i homosexuella familjer gick ut på remiss år 2001 stod några tunga 

aktörer som Sveriges psykologförbund, Socialstyrelsen, Barnombudsmannen, BRIS, Statens 

nämnd för internationella adoptioner, Adoptionscentrum och Svenska kyrkan var helt emot 

denna utredning som i sin helhet handlade om att registrerade partners gemensamt skulle 

kunna prövas som adoptionsföräldrar, detta gällde då för internationella adoptioner. I denna 

studie har nyckelpersoner intervjuats från Sveriges psykologförbund, som är en av aktörerna 

som avgivit remissvar till Justitiedepartement. Dessa aktörer är emot att registrerade 

homosexuella partners skall ha möjligheten att adoptera internationellt. En inställning och 

argument som har förts fram var att det inte fanns något större forskningsunderlag av 

utsattheten för dessa adopterade barn samt risken för ett dubbelt annorlundaskap, då barnen 

är både utlandsfödda och barn till ett samkönat par. Denna argumentation avvisades senare 

av Justitiedepartementet då det ur en juridisk mening var diskriminering på grund av sexuell 

orientering (Malmqvist och Zetterqvist-Nelson, 2008). Resultatet i studien var att det fanns 

två diskurser inom de attityder som återfanns, vilket var utifråndiskursen och 

inifråndiskursen. Den första handlar om de attityder som samhället har av homosexuella 

rent generellt samt deras förmåga att vara föräldrar. Inifråndiskursen handlar om hur ett 

barn i så fall skulle ha det i familjen och då var argumentet könsrelaterat. I en lesbisk familj 

skulle då ett adoptivbarn få ett underskott av män och ett barn är skulle då vara tvunget till 

att ha manliga förebilder (Malmqvist & Zetterqvist-Nelson, 2008). I studier fanns det 

attityder hos socialarbetare att kvinnor har en större omvårdnads kapacitet men att dessa är 

dock ändå osäkra på huruvida de lesbiska kvinnorna automatiskt kan vårda barn. Attityder 

fanns också om ett barn är adopterad av två homosexuella män skulle ett underskott av 

kvinnor föreligga och att då skulle en brist i två mäns omvårdnads kapacitet saknas. Barnens 

kognitiva förmåga skulle då även äventyras i dessa familjer och frågor angående barnets 

framtida sexuella läggning och preferenser skulle kunna påverkas enligt vissa socialarbetare 

(Brown & Cocker, 2010; Hicks, 2000; Kimberly & Moore, 2015; Malmqvist & Zetterqvist-

Nelson, 2008). 
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Policyn som flertalet socialarbetare arbetar utifrån är att vid utredningar skall sexualitet inte 

vara den dominerande frågan, däremot skall sexualitet frågas om vid dessa utredningar. En 

annan fråga som ställs är hur självsäkra de är i sin sexualitet då barn en dag kan vara frågvisa 

om sin egen sexualitet och då kan det vara av stor vikt att dessa föräldrar är självsäkra 

förebilder och kan hjälpa barnen i sin egna roll. Frågor om vilka erfarenheter de har om 

homofobi och heterosexism och hur de i så fall bemöter detta. Detta beror på att det 

fortfarande finns vissa reservationer i samhället huruvida homosexuella är lämpliga föräldrar 

och risken finns att dessa fortfarande kan få möta motstånd (Brown & Cocker, 2008, 2010). 

Ytterligare visar resultatet av studierna av Brown och Cocker att innan homosexuella fick 

rättigheten i Storbritannien att ingå partnerskap och äktenskap fanns en stämpel inom den 

sociala policyn där dessa familjer kallats för “pretend families” (låtsas familjer). Men denna 

föreställning har nu hos majoriteten av socialarbetare försvunnit, vilket resulterat i att dessa 

familjer fått en mer accepterad plats i samhället. Dock ser forskarna att det existerar en 

rädsla hos socialarbetare att utreda homosexuella adoptanter då frågor angående sexuell 

läggning kan uppfattas som kränkande och diskriminerande. Intima frågor kan vara svårt att 

ställa för en socialarbetare då en rädsla över att framstå som homofobisk och okunnig om de 

avskriver dessa adoptanter som lämpliga. Konsekvensen har i vissa fall blivit så att olämpliga 

föräldrar fått ansvaret för adopterade barn och fosterbarn (Brown & Cocker, 2008; 2010). 

3.3 Ifrågasättande av könsrollsbegreppet samt sexualitet 

Forskare är överens om att bilden om könsroller har påverkan på homosexuella personers 

möjlighet för adoption (Kimberly & Moore, 2015; Malmqvist & Zetterqvist-Nelson, 2008; 

Hicks, 2000, 2008a, 2008b). Dessa forskare har problematiserat begreppet könsroll och ger 

en uppfattning om begreppets innebörd. Vad Hicks (2000, 2008a, 2008b) kommer fram till i 

flertalet av hans forskningsresultat är att det är tveksamt om könsroller ens behövs. De 

könsroller som idag finns, består av en uppfattning om vad som är “typiskt” för ett kön. Som 

även Malmqvist och Zetterqvist-Nelson (2008) kommit fram till så anses könsroller som ett 

argument för att homosexuella inte skall få adoptera. Attityden ligger då i exempelvis att 

lesbiska mödrar inte kan leka “pojklekar” med sina söner. Vidare förklarar (Hicks, 2008a) att 

detta är grunden för inställningen att barn behöver två föräldrar med olika kön, vilket i sin 

tur leder till socialarbetares nedslag på adoptionsansökningar från homosexuella. Hicks 

(2000) forskning visar på att när homosexuella ansöker för adoption ifrågasätts och 

äventyras adoptantens performativitet, då socialarbetare kan ha denna inställning om 

könsroller. Hicks menar att heterosexuella inte ifrågasätts på samma sätt då det är 

´naturligt´ att de vill ha barn. Hicks (2000) definierar detta som en negation av 

heterosexualitet. Detta på grund av heteronormen som dessutom bekräftas i utredningen av 

lämpligheten hos adoptanter, där heterosexuella föräldrar inte har sin sexualitet emot sig. 

Hicks (2008a) nämner exempel där socialarbetare endast kan tänka sig placera barn hos 

homosexuella föräldrar om barnet ifråga är 13 år och uppåt. Medan yngre barn endast kan 

adopteras bort till heterosexuella par enligt exemplet. Socialarbetare säger att placering kan 

endast ske med äldre barn hos homosexuella för dennes syn är att de barnen redan lärt sig 

om könsroller och adoptanterna inte ´äventyrar deras uppfattning´, detta är även något som 

Kimberly och Moores (2015) forskning visar på. Hicks (2008a) diskuterar för att barn skall 
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själva utveckla sin könsidentitet och sexualitet. Hicks menar att kön, könsroller och sexualitet 

är förtingligande och att det sociala arbetet bibehåller en del av produktionen om hur 

könsidentiteter skall vara. 

Begreppet familj har också problematiserats i forskning där Peterson (2013) undersöker 

begreppet familj där samhällsperspektivet har överhanden. Heteronormativiteten menar 

forskaren är en anledning till att stjärnfamiljer inte är jämställda med kärnfamiljer. Peterson 

menar även att myndigheter bör se över sina rutiner, då deras rutiner inte omfattar alla 

betydelser av ordet familj. Malmqvist och Zetterqvist-Nelson (2008) tar även upp att det 

finns en attityd inom socialt arbete där stjärnfamiljer inte uppfattas som att de kan täcka 

barnens behov i de könsrollerna som behövs för en “god uppväxt”. Forskarna diskuterar att 

aspekter som psykologi, anknytning, kön och sexualitet skapar en normativ hierarki om hur 

en familj skall vara och vad som är bäst för det adopterade barnet. De ser dock att dessa 

attityder har förändrats under en kort tidsperiod där juridiska rättigheter och mediala 

diskussioner fått en stor inverkan inom ämnet. 

3.4 Att jobba för inkludering, då och nu 

Goldberg och Scheib (2015) forskning vittnar om att kostnaderna kan vara en nackdel för att 

adoptera. Inom USA nämns summor på upp till 45 000 dollar för att både adoptera inom 

landet eller internationellt. Detta är ungefär 440 000 i svenska kronor (Valutaomvandlare, 

u.å.). Goldberg och Scheib (2015) backar upp den ekonomiska aspekten av problematik med 

adoption genom att redovisa för att 24 procent av deras respondenter valde insemination 

istället för adoption då adoption ansågs vara för dyrt. Debatten huruvida det är försvarbart 

med de ekonomiska transaktionerna kring adoptioner diskuterades i utredningen Barn till 

varje pris? (SOU 2003:49). Där ett av förslagen var att alla ekonomiska transaktioner som 

sker mellan svenska adoptionsorganisationer och barnhem, som inte var direkt kopplade till 

adoptionen, skulle förbjudas. Detta låg till grund för att minimera risken att på grund av 

ekonomisk vinning för barnhemmet uppmana till handel med barn (Bäck-Wiklund & 

Johansson, 2012). 

Kimberly och Moore (2015) tar upp att från år 2013 genomförde amerikanska regeringen 

flera policys för att kunna få ner de höga siffrorna på barn som väntade på att bli adopterade, 

i och med dessa policys inkluderades även ensamstående och HBTQ grupper. Men även då 

detta gick igenom i USA så skedde det enligt författarna fortfarande diskriminering inom 

adoptionsagenturer, de menar på att socialarbetarnas attityder hindrar HBTQ människor 

från att adoptera, något som även Malmqvist och Zetterqvist-Nelsons (2008) studie visar. 

Det är också konstaterat att då flera agenturer är kopplade till religiösa samfund, där de 

agenturer som är kopplade till katolska samfund är de som i största utsträckning ger avslag 

på adoptionsansökningar från HBTQ personer (Kimberly & Moore, 2015). De kristna-

protestantiska samfund är de som har ett mer öppet sinne och har riktlinjer för att kunna ta 

emot dessa ansökningar. Perry och Whiteheads (2015) forskning visar andra siffror, 31,5 

procent av protestanterna som var tillfrågade stöttade samkönade adoptioner, medan 35,1 
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procent av de katolska svarade samma sak. 73,9 procent av de som inte definierade sig till att 

tillhöra något religiöst samfund svarade att de stöttade samkönade adoptioner. 

Enligt Montero (2014) finns det flera länder som fortfarande kriminaliserar homosexualitet, 

ett av dessa är Ryssland. Ryssland har regelverk där adoptioner till länder som tillåter 

homosexuella att ingå giftermål och rätt till adoption stoppades då helt och hållet. Det 

betyder alltså att även heterosexuella par för tillfället ej kan adoptera från Ryssland. Detta 

land har även lagar som gör att personer kan få böta upp till 3000 dollar om de sympatiserar 

med HBTQ rättigheter (Montero, 2014). 

Ett land där det tidigare har varit kriminellt att vara homosexuell är Storbritannien, de har 

dock under de senaste 40 åren utvecklats till ett mer accepterande land. Detta på grund av 

gayrörelsens kamp, de saker som tillkommit med grund av detta är lagar för rättigheter till 

adoption eller som fosterföräldrar. De har införlivat lagar som reglerar rättigheter till 

partnerskap, äktenskap, adoption, barns rättigheter och anti-diskrimineringslagar (Brown & 

Cocker, 2008). Dock har det framkommit problematik om attityder, men till skillnad från 

den övriga nämnda forskningen beskrivs detta med en annan attityd och andra efterföljder. 

Forskarna har sett att socialarbetare är rädda för att uppfattas som homofober eller att de är 

diskriminerade om de avskriver HBTQ människor som lämpliga. Konsekvensen har då blivit 

i vissa fall att olämpliga föräldrar har fått ansvar för barn (Brown & Cocker, 2008; 2010). 

3.4.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

Aktuell forskning på området visar sammantaget att attityder bland socialarbetare påverkar 

beslut angående adoption för stjärnfamiljer. Det flera forskare påpekar handlar detta oftast 

om könsroller och att bilden med stereotypiska “förebilder” inte upprätthålls inom själva 

familjen. Vidare tas det även upp av flera forskare att socialarbetare har en bild av att 

sexualitet konstrueras, vilket gör att de ser “risken” att barnet får ytterligare en faktor av 

utsatthet, ifall barnets sexualitet inte skulle falla inom det normativa. Konsekvenser har även 

visat handla om att de berörda socialarbetarna är rädda för att bli anklagade som 

diskriminerande. De konsekvenser som då har uppstått har varit bland annat att icke 

lämpliga föräldrar har fått adoptioner beviljade. Kontentan av detta blir således att det 

behövs tydligare riktlinjer för att inte låta något barn falla mellan stolarna, samt för att se till 

att inte diskriminering sker på grund av socialarbetarnas personliga värderingar. Det har 

även nämnts i den tidigare forskningen att ekonomi och religiösa samfunds ovilja att hjälpa 

dessa adoptanter är två frågor inom inkluderingen som till fördel borde utvecklas. Ekonomin 

för ensamstående kvinnor kan vara ett skäl till svårigheter att adoptera. De 

adoptionsagenturer som är kopplade till religiösa samfund ger i större utsträckning avslag för 

adoptioner till stjärnfamiljer. Slutligen pekar forskningen på ett starkt behov av ökad 

kunskap i sina riktlinjer för att aktivt arbeta med att inkludera alla typer av familjer i sitt 

arbete. 



12 

4 STUDIENS ANALYTISKA RAM  

Utifrån frågeställningen att undersöka vad det innebär att adoptera som stjärnfamilj har 

inspiration hämtats från lite olika håll, bland annat har vi inspirerats av sociologen Christine 

Roman som har problematiserat frågan om jämlikhet och begreppet familj. Judith Butler och 

Raewyn Connell, båda sociologer, har också varit viktiga inspiratörer för oss. De fokuserar på 

hur sexualitet utmanar det heteronormativa synsättet. Samt Simone de Beauvoir och 

kvinnors frigörelse och kamp för lika levnadsvillkor och likaberättigande. Nedan tar vi upp 

dessa inspiratörer i olika övergripande teman. 

4.1 Den moderna familjen 

Under 1970-talet dominerade kärnfamiljen som den mest accepterade och etablerade 

familjekonstellationen, samtidigt som allt flera kritiska röster började träda fram och inte 

minst från feministiskt håll och kvinnorörelserna. Fokus på den politiska, sociala 

forskningens agenda blev frågor om ojämlikhet, mansdominans och kvinnoförtryck. Målet 

var att skapa en mer jämlik familj där både kvinnan och mannen i äktenskapet skulle ha 

samma rätt till lönearbete och ansvaret för hemmet (Roman, 2004). Inom sociologin var det 

en annan syn på familjelivet, hemmet skulle då vara “en plats för kärlek och tillgivenhet där 

människor får en möjlighet att återhämta sig från arbetets vedermödor i ekonomins hårda 

och hjärtlösa värld” (Roman, 2004, s. 7). Kvinnors underordnade position gentemot männen 

sågs under denna tid inte som ett socialt problem utan något som var nödvändigt för 

samhällets bästa. På 70- och 80-talet ansågs benämningen familj innebära mamma, pappa 

och barn med en reproduktiv uppgift men då det finns andra sorters familjekonstellationer 

har denna benämning utmanats av feministiska teoretiker till benämningar som hushåll, 

primärrelationer och nära relationer (Roman, 2004). Efter 70-talet sågs Sverige som ett av de 

länderna som var på väg till att bli ett av det mest jämlikaste landet då både män och kvinnor 

kunde förvärvsarbeta och att ansvaret för barnen låg inte längre endast på kvinnan utan det 

var en fråga mellan familj och stat, det var också då barnomsorgen i Sverige blomstrade 

(Bäck-Wiklund & Johansson, 2012). 

I den samtida sociologin har förändringar uppmärksammats som en del av 

moderniseringsprocessen, familjekonstellationer förändras då enpersonshushåll, 

partnerskap och samboförhållande ökat. Denna förändring betraktas som en del av den stora 

förändring som skett i samhällen efter andra världskriget. Även globaliseringen, utvecklandet 

av välfärdsstaten och de framgångar som skett inom reproduktionsteknologin har haft 

inverkan på hur synen ser ut på olika familjekonstellationer (Bäck-Wiklund & Johansson, 

2012; Roman, 2004). 

4.2 Genus och Heteronormativitet 

Enligt Judith Butler (2007) finns det en outtalad premiss inom feminismen att vi föds med 

ett biologiskt kön, antingen manligt eller kvinnligt, vilket betraktas som det primära könet. 
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Butler beskriver det kända begreppsparet kön och genus som en stor del inom feministiskt 

synsätt, där kön har betydelsen att vara ett biologiskt kön och genus som något språkligt och 

kulturellt konstruerat socialt kön. Senare i förlängningen av denna kategorisering av kön sker 

en sekundär genuskonstruktion med attribut som feminint eller maskulint och dessa två står 

i en binär relation och dras till varandra. Butler skriver även att inom det feministiska 

synsättet finns ett heteronormativt synsätt som hon utmanar i sin forskning om genus, kön 

och sexualitet. Vidare hävdar hon att det finns radikala skillnader mellan kön och genus. 

Feminismen kategoriserar kön som det primära och substantiellt och betraktar genus som 

något sekundärt. Butler (2007) beskriver även genus på följande sätt “Genus kan varken vara 

sanna eller falska, varken verkliga eller skenbara, varken primära eller sekundära. Som 

troliga bärare av dessa attribut kan genus emellertid också visas vara alltigenom otroliga” (s. 

221). Med en intersektionell analys enligt Herz (2012) går det att hitta de skärningspunkter 

som finns mellan de olika nyanserna av kvinnan, för att arbeta utifrån det. 

En känd feminist är den franska filosofen Simone de Beauvoir som år 1949 skrev sin kända 

bok “Det andra könet”, där hon skriver om västerländska kvinnors frigörelse och kamp för 

lika levnadsvillkor och likaberättigande. Boken kallas för den feministiska bibeln och 

användes som utgångspunkt för den moderna feministiska rörelsens utveckling. Beauvoir har 

uttryckt att “Man föds inte till kvinna, man blir det” där hon problematiserar kön och genus 

(Norstedts, u.å.) Connell och Pearse (2015) fortsätter denna problematisering och menar att 

detta även gäller för män. Connell och Pearse förklarar det som “Att vara man eller kvinna är 

alltså inget förutbestämt tillstånd. Det är ett blivande, ett tillstånd under aktiv konstruktion” 

(s. 19). Den vedertagna bilden som finns av hur en man och hur en kvinna ska vara 

upprätthålls sedan av sociala konstruktioner (Connell & Pearse, 2015; Connell, 2008). 

Judith Butler (2007) beskriver att vi föds med ett biologiskt kön som sedan utgör för vilket 

genusuttryck vi tar till oss på grund av samhället. När de biologiska könen som man och 

kvinna används som det primära inom feminismen anser Butler att frågan om genus 

försvinner inom detta synsätt och betraktas som något sekundärt. Genus används då istället 

som att endast användas genom att kategorisera i två kategorier som maskulin man och 

feminin kvinna. Hon beskriver detta som den heterosexuella matrisen och ställer sig kritiskt 

till dessa automatiska slutsatser att de två olika könen automatiskt skall ha begär och dra sig 

till varandra. Hon drar slutsatsen i sin analys att detta kan härledas bakåt i historien till ett 

maktpolitiskt system där det manliga får en dominerande plats över det kvinnliga. En 

avvikelse från detta skulle då vara ett brott mot den heterosexuella matrisen och en skulle 

klassas som “den andre”. 

Även Fanny Ambjörnsson (2016) beskriver detta som att positionera sig i samhället där en 

kvinna skall enligt normen klä sig, föra sig samt åtrå det andra könet för att uppnå samhällets 

förväntningar. Enligt Ambjörnsson kritiseras även feminismen då hennes studier fokuserar 

på kön och det genusuttryck som tillhör normen. Istället anammar hon queerteorin som är 

mer inkluderande, öppen, tillåtande och positiv till olika kön-, genus- och sexuella-uttryck. 

Det första bidraget är att ifrågasätta sexuell identitet, och i förlängning all sorts identiteter, 

som en egenskap som är personlig. Det andra bidraget är att identifiera och konstaterande att 

fenomen som “heterosexualitet”, “homosexualitet” och “kön” är inte storheter i sig utan skall 

betraktas som relationer i socialt konstruerade sanningar och olika maktförhållanden. 
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Genom att använda sig av queerteori kan analyser av sexualiteters uppkomst och innehåll 

göras. En queeranalys kan blottlägga hur “heterosexualitet” som fenomen är organiserat och 

förmedlat, hur det skapar sociala orättvisor, hur det ger upphov till bestämda, tillåtna 

kroppar och kön samt hur det lyckas (och ibland misslyckas) dölja sin föränderliga, socialt 

skapade status och framstå som ett naturfenomen (Kulick, u.å.). 

Peterson (2013) tar även upp queerteorin, som ifrågasätter och utmanar 

heteronormativiteten, samt diskuterar för att förändra den allmänna uppfattningen om vad 

begrepp som kön, genus och sexualitet etcetera egentligen innebär. En problematisk del av 

forskning inom socialt arbete menar Peterson är att queerteorins resultat saknas. Detta gör i 

förlängningen att det sker en exkludering för det som sker utanför heteronormativitetens 

ramar. Vidare menar forskaren att dessa människor som hamnar utanför ramen måste bevisa 

sig själv som likvärdiga och jämställda med de ideal som finns inom heteronormen och på så 

sätt få social värdighet och legitimitet. Detta blir då ett bakslag för jämställdhet då HBTQ-

människor bedöms utifrån vad de inte är men försöker likställa sig med att vara, istället för 

att bara bedömas från vad dem faktiskt är. Inom det sociala arbetet kan detta bedömas som 

kritiskt, socialt arbete har ändå som syfte “att förhindra att samhällsförändringar och andra 

förhållanden får förtryckande eller på andra sätt problemskapande sociala eller psykosociala 

konsekvenser för grupper eller individer” (Hessle, u.å.). 

4.3 Tvåsamhet som norm 

Från slutet av 2010-talet ökade antalet separationer i Sverige, vilket har de högsta siffrorna 

för antalet separationer inom Europa. Sverige är en av de länderna som har flest 

ensamhushåll. I slutet av 1960-talet ändrades benämningen “ogift mor” till “ensamstående 

mamma”, detta kan enligt Bäck-Wiklund och Johansson (2012) vara en orsak till att 

ensamstående föräldrar har blivit en del av den nya accepterande samhällsnormen. I det 

västerländska samhället är par-relationer mellan två vuxna, man och kvinna, det normativa 

idealet. Denna heteronormativa ordning kommer från den maktordning som tidigare funnits 

där mannen var överordnad kvinnan och deras relation hade en fortplantningsfunktion 

(Bäck-Wiklund & Johansson, 2012). 

Denna tvåsamhetsnorm kan också förknippas med monogami och avviker någon från detta 

ideal så kan dessa personer stämplas som avvikande från samhällets ideal (Hilte, 1996). 

Ambjörnsson (2016) beskriver hur homosexuella stereotypiseras och exkluderas från 

majoritetssamhället och då även av myndigheter. Hon ser hur denna stereotypisering av 

lesbiska kvinnor sker där attribut som ensam, olycklig och manshatande manhaftiga och 

homosexuella män som fjolliga, ytliga och ständigt shoppande schlagerfantaster. Denna 

stereotypisering kan enligt Ambjörnsson (2016) leda till att HBTQ- personer avfärdas och 

ringaktas när önskan om familjebildning finns. 
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4.3.1 Sammanfattning av studiens analytiska ram 

Avsnittet “Den moderna familjen” ger en bild av hur samhället idag står i tanken om vad en 

modern familj är, från det att kvinnor var de som hade huvudansvaret för hemmet till det att 

kvinnor började förvärvsarbeta, vidare till att båda föräldrarna förvärvsarbetade. Avsnittet 

“Heteronormativiteten” visar att bilden av kvinnan är ensidig och queerteorin visar att 

samhället konstruerat bilder av sexualitet, kön och genus. Vidare visar det att dessa inte ska 

tillämpas på det “självklara” biologiska könet. Queerteorin förklarar även den konstruktion 

om vad det innebär att vara kvinna eller man i ett socialt konstruerat samhälle. Tvåsamhet 

som norm syftar till att fånga de aspekter som HBTQ-personer och ensamstående kvinnor 

möter då de inte platsar in i heteronormen. 

5 METOD 

I detta avsnitt förklaras den metod som studien använts sig av där metodologiska 

övervägningar gjorts vid val av metod, insamlandet av relevant forskning inom fältet för att få 

en förförståelse samt vid val av urval och hur tolkningen av den empiri som inkommit 

genomförts. Genom att i detta avsnitt beskriva studiens olika steg och hur intervjuerna 

genomförts och de avvägningar som gjorts med tanke på etik, validitet och reliabilitet i 

relation till studiens syfte vilket var att undersöka vilka upplevelser och erfarenheter 

stjärnfamiljer, som adopterat ett eller flera barn har. 

5.1 Val av metod 

Vi har genomfört en kvalitativ studie med en hermeneutisk tolkning i syfte att ta reda på 

stjärnfamiljers upplevelser av den process de gått igenom. Således har öppna samtal med 

studiens respondenter varit den primära informationskällan och analysen har varit av 

abduktiv karaktär, där vi har försökt pendla mellan empiri och vår teoretiska förståelse för att 

hitta nya resultat. Alvesson & Sköldberg (2011) förklarar abduktion med att forskare utgår 

både ifrån empiri och teori för att kunna tolka och omtolka empiri under studiens process. I 

och med att en hermeneutiskt tolkningslära valdes kan respondenternas egna upplevelser av 

att adoptera lättare tolkas och att valet blev att inspireras från hermeneutiken var att vi skulle 

kunna titta bakom utsagorna som respondenterna delade med sig av för att på så sätt inte 

bara se processen av att adoptera utan även se helheten av vad detta innebar för dem. 
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5.2 Förförståelse och ökad förståelse 

Precis som Alvesson och Sköldberg (2017) nämner om den hermeneutiska cirkeln, där en del 

av en cirkel bara kan förstås om vi tittar på hela cirkeln. Att arbeta med den hermeneutiska 

cirkeln innebär ett ständigt pendlande mellan delar och helhet för att förstå helheten bättre. 

Detta införlivades genom att försöka ha en bra grund att stå på för att förstå våra 

respondenter, därför läste vi in oss på relevant forskning i ämnet. Målet med detta var 

naturligtvis att vara pålästa om det som frågades efter och inte skulle fråga om onödig 

information som det går att läsa sig till, samt för att kunna ge bästa möjliga bemötande till 

våra respondenter. När vi pratat med respondenterna började en tolkning och en 

reflektionsprocess, som enligt den hermeneutiska cirkeln då påverkas av kunskapen som 

redan fanns, och andra faktorer som exempelvis egna erfarenheter eller värderingar. 

Alvesson och Sköldberg (2017) nämner då att för att få en fördjupad förståelse kan delar och 

helhet alterneras i analys under studiens gång. 

Den hermeneutiska cirkeln (Alvesson & Sköldberg, 2017) kan även införlivas på samhällets 

aspekt av kunskap i ämnet. Det samhället vet, eller tror sig veta sätter förkunskap för vad de 

lär sig och hur de tar till sig informationen. För att sätta detta i ett exempel kan vi ta upp det 

som Butler (2007) säger om kvinnan. Butler menar att kvinnan som subjekt har via 

maktsystem fått en stämpel om vad det är att vara kvinna. Vidare i den hermeneutiska 

cirkeln (Alvesson & Sköldberg, 2017) kan vi lägga vikt vid att detta är en del av en helhet. Det 

vill säga att om delen av cirkeln där maktsystemet sätter stämpeln på kvinnan ändras, ändras 

helheten. Tolkningen av kvinnan blir således annorlunda. 

Med studiens analytiska ram vid analysen kan vi också konstatera att då de teorier vi har valt 

att använda ligger relativt nära varandra i de frågor vi berör. Detta har underlättat arbetet 

med tolkningen av informationen vi erhållit av intervjuerna. Queerteorin (Peterson, 2013) 

utmanar heteronormativiteten, precis som Butler (2007) gör med genus och det feministiska 

synsättet (Ambjörnsson, 2016). I och med detta har inga motstridiga tolkningar skett av 

materialet. 

5.3 Hermeneutisk tolkning 

För att förstå och sätta det insamlade empiri i denna studie i en kontext med den 

förförståelse inom ämnet, den valda forskning som insamlats och studiens analytiska ram har 

inspiration hämtats från den hermeneutiska tolkningsläran. 

 

Själva begreppet Hermeneutik kommer från den grekiska gudanamnet Hermes, denna gud 

hade som uppgift att föra de dödas själar till underjorden och även föra budskap mellan 

gudar och människor (Ödman, 2007). Hermeneutikens idéhistoria härstammar från 

renässansen och till två olika fält, den protestantiska bibelanalysen och texttolkningar av 

litterära antik-klassiska verk. Hermeneutik innebär att sätta mening på all slags 

mellanmänsklig kommunikation, det går att tolka detta som att vi alla är hermeneutiker då vi 

konstant tolkar allt vi möter för att få en mening och förståelse för det vi möter (Alvesson & 

Sköldberg, 2017). Detta är på så sätt inte enbart en vetenskaplig metod utan det är något som 
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dagligen sker när människor möts där tillsammans med kroppsspråk kan budskap komma 

fram och förstås. Hermeneutiken symboliseras ofta som en spiral eller cirkel där helheten 

förklaras av delarna och dessa blir endast meningsfulla i relation till varandra. Denna spiral 

eller cirkel syftar på en växelverkan mellan delar och helhet och att syftet är att tolkningar är 

som en process genom hela arbetet (Fejes & Thornberg, 2015). 

Hermeneutisk tolkning i relation till den kvalitativa forskningsintervjun innebär att forskare 

använder intervjuernas transkriberingar som texter där fokus ligger på orden och dess 

kontexter med den sammanlagda intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid analyser av 

empiri kan hermeneutiken vara ett redskap då det utrymmer stora möjligheter till att tolka 

och omtolka intervjuerna (Ödman, 2007). I och med hermeneutiken kunde denna studies 

empiri tolkas och omtolkas under studiens gång då vår egen kunskap i och med att tidigare 

forskning inom ämnet samt de valda analytiska ramarna lästes kunde kunskapen ökas. Även 

så ökade vår kunskap mellan varje intervju då vi mötte människor som alla har olika 

berättelser om vad det inneburit att adoptera och vad det innebär att vara en stjärnfamilj. 

5.4 Urval 

Urvalet är ett målinriktat urval som inneburit att vi medvetet har sökt familjer som är 

stjärnfamiljer och varit med om adoption. Genom att söka på olika sociala nätverk som riktar 

in sig på dessa har förfrågningar om respondenter lagts ut där vi presenterat oss som 

studenter vid Mälardalens Högskola och studiens syfte har kortfattat presenterats. De som 

svarade kontaktades via mail för att säkerställa att de uppfyllde de kriterier vi sökte hos 

deltagare och om möjlighet fanns för intervju inom den uppsatta tidsramen som sattes upp. 

Intentionen var att ha ett urval där lika delar ensamstående och samkönade par skulle delta 

men antalet svar var begränsade så detta resulterade i två samkönade par och fyra 

ensamstående kvinnor. Önskemålet var även att respondenterna skulle vara bosatta på ett 

mer geografiskt passande avstånd från våra egna bostadsorter. Dock på grund av det snäva 

tidsfönstret och antalet svar från potentiella respondenter utökades det geografiska 

kvalifikationerna till övriga Sverige också. 

5.5 Datainsamling - intervjuerna 

Vi har genomfört sex intervjuer där två av intervjuerna genomfördes personligt och 

resterande via telefon. De intervjuer som genomförts har följt de forskningsetiska 

principerna där speciellt fokus har legat på att frågor kunde vara av känslig natur och att det 

var helt upp till dem att avböja dessa frågor (Bryman, 2008) vi informerade respondenterna 

om detta i ett missivbrev (Se Bilaga A). Vi utgick även från en intervjumall med stödord (Se 

Bilaga B) när intervjuerna genomfördes. Intervjumallen utformades utifrån att vi ville ha så 

öppna samtal som möjligt för att få med så många aspekter som möjligt (Bryman, 2008: 

Kvale & Brinkmann, 2009). Det vill säga att intervjumallen innehöll frågor som endast hade 

en ledande riktning utifrån vad som skulle undersökas, även då andra aspekter inte skulle 

uteslutas. För att få så bra frågor som möjligt så följdes det som Bryman (2008) talar om “då 
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man förbereder sig för kvalitativa intervjuer, ska fråga sig vad det egentligen är i detta som är 

förbryllande eller oklart” (s. 419). Kvale och Brinkmann (2009) nämner även att hålla frågor 

korta och enkla för att inte förvirra respondenten, något som också togs hänsyn till. Bryman 

(2008) berättar också om att använda ett ifrågasättande synsätt för att se till att varje fråga 

går dit intervjuaren vill, för oss var fallet att frågorna utformade som så att dessa kunde 

generera mer frågeställningar, och vidare mer svar, från respondenten. För att få bästa 

möjliga koll på materialet vi samlade in så användes en mobil-app på en enhet för 

ljudupptagning under intervjun, vilket var en stor fördel då respondenterna kunde få mer 

uppmärksamhet av intervjuaren än om intervjuaren endast antecknar. Innan intervjun 

genomfördes frågades om tillåtelse att spela in intervjuerna från respondenterna, där 

samtliga sa ja. En fördel med att spela in intervjuer är att en kan fokusera mer på att följa 

med i samtalet och intervjuaren behöver inte fokusera på att anteckna allt det som sägs 

(Bryman, 2008). Det är också till stor fördel att spela in då en kan gå tillbaka i materialet vid 

flertalet gånger för användning av informationen, detta för att få ut så mycket och korrekt 

information som möjligt, vilket bidrar till en större validitet. 

5.6 Etik, Validitet och reliabilitet 

I denna studie om stjärnfamiljers erfarenheter av adoptionsprocessen har etiska 

ställningstagningar implementerats och diskuterats när ämnets inriktning samt val av 

respondenter gjorts. Då valet av respondenter föll på personer som redan har genomgått en 

adoptionsprocess kan inte studiens genomförande påverka deras adoptionsprocess samt i 

denna studie har inte heller de adopterade barnen medverkat. Då nyttan av att medverka i 

studien är inte av fördel för respondenterna förutom till att skapa en större kunskapsbas för 

socionomer ses nyttan som indirekt för respondenterna istället för en direkt nytta. Detta är i 

linje med samhälls- och utbildningsvetenskapliga forskningsstudier (Larsson, Lilja & 

Mannheimer, 2005). 

I samband med att respondenter sökts för intervjuer bifogades även missivbrevet (Se Bilaga 

A) där vi presenterar oss som studenter vid Mälardalens Högskola och Socionomprogrammet 

och studiens syfte förklaras och att stjärnfamiljer sökes som har genomgått en adoption. I 

detta missivbrev samt vid introduktionen av intervjuerna förklarades även de 

forskningsetiska principerna (Bryman, 2008) som denna studien följer. 

De grundläggande etiska principer som alla forskningsstudier i Sverige lyder under rör 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för respondenterna. De krav som ställs 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet är att studiens syfte förklaras och att all medverkan är frivillig samt att 

medverkan kan avbrytas närsomhelst under studien. Samtyckeskravet innebär att deltagarna 

har rätten till att bestämma om sin medverkan och rätten till samtycke huruvida deras 

medverkan skall användas. Konfidentialitetskravet innebär att all information som namn, 

personuppgifter och hemort förvaras av studenten på ett säkert sätt så inte utomstående kan 

ta del av informationen samt nyttjandekravet vilket betyder att all insamlat material endast 

skall användas i den aktuella studien (Bryman, 2008). I denna studie inhämtades samtycke 
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muntligt från samtliga deltagare och även tillåtelse till att spela in intervjuerna för analys 

genomförande av studien med motiveringen att transkribera intervjuerna så att all empiri är 

korrekt. 

Validitet handlar om att använda sig av rätt mätinstrument, därmed blir intervjuerna ett 

tillämpat verktyg för att analysera det vi ville analysera (Bryman, 2008; Kvale & Brinkmann, 

2014). Då vårt fokus låg på vad det innebär att adoptera som stjärnfamilj, där frågor ställdes 

om vilka upplevelser och erfarenheter som dessa adoptanter har erfarit under 

adoptionsprocessen samt upplevda attityder och tankar om könsroller. Validiteten på vår 

studie är på så sätt relativt hög då vi inte skulle kunnat få ut den information vi ville ha på ett 

bättre sätt. 

Reliabilitet innebär att mäta någonting med korrekta resultat och att mätningarna mäter på 

rätt sätt. När det görs en studie så måste reliabiliteten vara stark då det gör studien mer 

tillförlitlig. Det kan exempelvis handla om att ha frågat tillräckligt många människor vid 

inhämtning av information (Bryman, 2008; Kvale & Brinkmann, 2014). Reliabiliteten är 

dock inte så önskvärt stark som den kunde varit, då antalet respondenter i studien var 

begränsade till sex respondenter eller respondentpar. I studien medverkade endast två män 

vilket resulterade i att analyser mellan kön var begränsade. 

5.7 Analysförfarande 

Bearbetning av den empiri som inkommit genom intervjuerna som genomfördes, 

bearbetades dels via transkribering av anteckningar som förts under intervjuerna och från 

ljudupptagningarna. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver den hermeneutiska cirkeln som 

ett sätt att analysera texter, genom att titta på delarna kan helheten förstås och för att förstå 

helheten tittas delarna på. Det viktiga inom hermeneutiken är att förstå att mänskligt liv och 

mänsklig förståelse är kontextuella. I intervjuer som alla har olika sammanhang beroende på 

vem, hur och var dessa intervjuer skedde måste också tas in i beräkningarna när dessa 

analyseras. I linje med hermeneutiken gjorde vi vår analys i några olika steg. Det första steget 

gick ut på att läsa in alla intervjusvar och bilda oss en förförståelse om vad intervjuerna 

handlade om. Det vill säga så lyssnade vi på inspelningarna ett flertal gånger och läste senare 

transkriberingarna för att staka ut de huvudteman som togs upp. Studiens analysförfarande 

kan liknas med att lägga ett pussel, detta förklarar Ödman (2007) om hermeneutiskt 

analysförfarande genom att lägga fram det material en har och sen försöka få bitarna att 

passa ihop. 

Alvesson och Sköldberg (2011) förklarar att under studiens process inkommer ny information 

när fler intervjuer genomförs, vilket präglar även de tolkningar som görs. De beskriver att ett 

första steg är en så kallad preliminär tolkning, det vill säga väldigt förutsättningslös tolkning 

av det sagda. Detta kan liknas med vårt första möte med den empiri vi läste. I ett nästa steg 

började vi analysera det vi fått in av intervjuerna, för att skapa en fördjupad tolkning 

jämförde vi det material vi fått in med den forskning vi läst. Vi analyserade utifrån skillnader 

och likheter. I det tredje steget skapade vi oss en huvudtolkning utifrån allt detta samt 

tolkade det i relation till studiens analytiska ram. Som Ahrne och Svensson (2011) säger 
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“Kanske kan man till och med säga att teori är nödvändig för att det är över huvud taget ska 

vara möjligt för att se materialet som någonting” (s.182). Våra teorier i den analytiska ramen 

hjälpte oss alltså att analysera materialet utifrån det material som insamlats. Det hjälpte oss 

också att förstå och tolka materialet utifrån ett objektivt ställningstagande snarare än våra 

egna tankar och värderingar. 

För att kunna kategorisera och identifiera de olika delarna i respektive intervju skedde 

transkriberingar av dessa, vilket innebar att skriva ner de ord som sades under intervjun. 

Detta skedde i dagarna efter intervjutillfällena detta för att kunna ha dessa färskt i minnet 

samt att kunna notera känslor, mimik och atmosfär som alstrats under intervjuerna. Efter att 

transkriberingarna var gjorda skedde en analysering av materialet för fortsatt skrivning av 

studien. Transkriberingarna användes till att tillsammans dela upp i olika tematiska 

kategorier så mönster, kopplingar, likheter och skillnader kunde urskönjas i materialet. 

Bryman (2008) beskriver hur kodning kan användas i den kvalitativa analysen för att urskilja 

nyckelord, teman samt att göra den transkriberade texten hanterbar.  

En tematisk analys genomförs genom att bryta ned texter och placera dessa i kategorier som 

härleds till en studies syfte och frågeställning. Vid en summering av resultat av kodning och 

tematisering kan slutsatser dras av denna slutproduktion. För att få korrekta slutsatser måste 

transkriberingar och de olika kategoriseringar studeras flera gånger så inga feltolkningar av 

empiri sker (Bryman, 2008; Kvale & Brinkmann, 2014). 

6 RESULTAT OCH ANALYS 

För att veta hur vi på bästa sätt kan analysera informationen vi fått in via våra respondenter 

har vi tagit nyckelord från intervjuerna (Se Tabell 1) för att sedan kunna tillämpa den 

analytiska ramen på det vi vill undersöka samt den tidigare forskningen vi valt att nämna i 

denna studie. För att besvara frågeställningen; Vad innebär det att ha adopterat som 

stjärnfamilj? I avsnittet tas studiens respondenter upp, vilka resultat som framkommit 

utifrån den teoretiska ramen i olika sorters teman samt en analys av resultatet. De 

huvudsakliga teman vi tar upp är erfarenheter från barndomen, valet att adoptera, mötet 

med det professionella, den långa väntan samt könsroller och sexualitet. 

6.1 Studiens respondenter 

Respondent 1 

Detta är en ensamstående heterosexuell kvinna som adopterat ett barn från Europa, som då 

var cirka 1 ½ år. På grund av avstånd genomfördes intervjun via telefon. 

Respondentpar 2 

Detta par träffades personligen och består av två kvinnor där den ena kvinnan identifierar sig 

själv som homosexuell och den andra kvinnan som bisexuell. Genom två olika anonyma 
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donatorer har den ena kvinnan fött två barn. Den andra kvinnan har på så sätt genomgått en 

närståendeadoption av det äldsta barnet och vid studiens genomförande är 

adoptionsprocessen av det yngsta barnet i väntan på att adoptionen skall gå igenom. 

 

Respondent 3 

Detta är en heterosexuell kvinna. Kvinnan har ett biologiskt barn sedan tidigare, hon har 

adopterade sitt andra barn från Europa. Barnet var cirka 1 ½ år gammalt när denne kom till 

Sverige. På grund av avstånd genomfördes intervjun via telefon. 

Respondentpar 4 

Paret består av ett två homosexuella gifta män. De har fått barn via en surrogatmamma från 

Asien med en av dem som biologisk pappa och sedan gjort en närståendeadoption för den 

biologiska pappans make. De är pappor till två tvillingar, som vid hemkomst var cirka 3 

månader gamla. På grund av avstånd genomfördes intervjun via telefon. 

Respondent 5 

En ensamstående som identifierar sig som ciskvinna som adopterade ett barn på ungefär 1 år 

från Asien, hon beskriver sin familj som en stor egenvald social och emotionell familj. Vi 

träffade Respondenten på hennes favoritfik i hemstaden. 

Respondent 6 

En ensamstående heterosexuell kvinna som adopterade från Asien. Barnet var 21 månader 

vid hemkomst. På grund av avstånd genomfördes intervjun via telefon. 

6.2 Tabell 

Tabell 1: Analys av data 

 

Teman Meningsbärande 
tolkning 

Citat 

Erfarenheter från 
barndomen och 

valet att adoptera 

Behov att kunna hjälpa 
andra 

  

Stora förhoppningar 
genom åren 

”Fosterbarn som tidigt kände ett behov av att hjälpa ett 
annat barn” 

  

”Flera gånger kom barnbesked… som sen visade sig var 
falska så förhoppningarna var som en bergodalbana” 
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Den långa väntan 
och mötet med det 

professionella. 

Att bli avvisad 

  

  

Så många olika steg 
under processens gång 

“De gånger som par kom före i adoptioner kändes lite hårt 
men annars har man fått kommentarer om att man var tuff 
och frän som adopterar som ensamstående” 

 

”Från faderskapsutredningen startade till att adoptionen 
gick igenom tog det 1,5 år. ”Det negativa är att det är så 
många olika steg i processen… skulle man däremot gå via 
landstinget så är det bara att skriva på ett papper att man 
godkänner insemination och att en ta på sig föräldraskapet 
och sen är det klart” 

”Tre års väntan ”Det var helvetiskt. Jag fick vänta i ett år 
innan utredningen kunde starta” 

Ifrågasättande av 
traditionella 

könsroller 

Barnet i fokus oavsett 
kön 

  

Det är bra med olika 
förebilder 

”Tror det kommer naturligt och att ett barn får det som de 
behöver oavsett kön” 

  

”Jag tror det finns många förebilder och jag tror det är bra 
om det är varierat” 

6.3 Erfarenheter från barndomen 

Det som framkommer från de intervjuer som genomförts är att flertalet av respondenterna 

har haft tankarna om att adoption var en väg för just dem att gå. Den första respondenten 

hade en känsla att hon var på grund av sin bakgrund den rätta för att hjälpa ett annat barn 

som inte hade en familj. Denne uttrycker det såhär 

När jag var 9-10 år bestämde jag mig för att adoptera oavsett om jag hade biologiska barn 

eller ej […] Dessa tankar följde med mig in i vuxenlivet. Sen gick tiden och jag hade inte 

träffat någon speciell så då tänkte jag att DÅ KÖR JAG! - Respondent 1. 

Även hos flera av de övriga respondenterna fanns det erfarenheter av att andra släktingar har 

adopterat och detta har varit en grund i att se fördelarna och möjligheterna till att själva ta 

detta beslut. För vår tredje respondent som är ensamstående med ett biologiskt barn och ett 

adopterat barn var det inte det viktiga hur barnet kom till utan det viktiga var att hon skulle 

få ett barn. I studien av Goldberg och Scheib (2015) intervjuas kvinnor som valt insemination 

istället för adoption och finner att detta val var på grund av önskan till ett biologiskt barn 

med ett liknande utseende som mamman och önskan att vara gravid med allt som följer. Vår 

tredje respondent uttryckte att utseendet på adoptivbarnet var av vikt för barnets skull, 

denna respondent adopterade från ett land i Europa bland annat för denna anledning. Denna 
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respondent uttryckte om sitt barn “att hen inte skall behöva svara på massa frågor om att hen 

är adopterad och att det i så fall är upp till hen om hen vill berätta”. 

6.4 Valet att adoptera 

Fyra av våra respondenter är ensamstående mammor som valt att adoptera och svarar att 

den ekonomiska aspekten är försvarbart då en får något ovärderligt. Våra respondenter 

nämner summor mellan 68.000-200.000 kronor och påpekar att det har varit en påfrestning 

ekonomiskt för dessa och även Goldberg och Scheib (2015) tar upp denna aspekt som ett 

hinder för att adoptera som ensamstående och att insemination då är alternativet. I denna 

studie intervjuades även två homosexuella par, två kvinnor och två män, där istället för 

internationell adoption de valt insemination och surrogatmödraskap. Båda dessa par är gifta 

och detta är även ett krav för att kunna adoptera (4 kap. 4 § FB, 1970:840), detta gäller även 

närståendeadoption som dessa par genomgått. En av kvinnorna i ett av paren kände att det 

var något påtvingat och sa “Vi hade inget val, jag ville inte gifta mig men det var vi tvungna 

till för att X [författarnas kommentar: den ickebiologiska mamman] skulle få adoptera 

barnen” (Respondentpar 2), vi kan dock se att på grund av moderniseringen har synen på hur 

en familj ser ut ändrats, men samboskap och ensamhushåll ökat men denna paragraf har inte 

förändrats sen år 1970. Roman (2004) tar även upp hur familjen har förändrats i 

efterkrigstidens vågor, nu finns det många olika sorters syn på vad en familj är och hur den är 

konstruerad, från det att en kvinna var en gåva genom ingåendet av äktenskap till mannen 

till det att en familj kan se ut på många olika sätt som exempelvis ensamstående, sambo eller 

samkönade relationer. 

De två männen (Respondentpar 4) som intervjuades var först inne på internationell adoption 

och tog även kontakt med en svensk adoptionsagentur men fick rådet att välja en annan 

metod, ena mannen berättar om det samtalet med agenturen  

Vi funderade lite på adoption men adoptionsagenturen som vi tog kontakt med, de sa att 

det har aldrig varit ett fall där det har gått igenom en adoption i Sverige så att de rådde 

oss att välja en annan väg - Respondentpar 4. 

Under år 2016 genomgick det första manliga homosexuella paret i Sverige som inte hade en 

koppling till ursprungslandet en adoption, tidigare har endast adoptioner där den ena eller 

andra i paret haft en koppling till ursprungslandet blivit accepterade (Tagesson, 2016). 

Peterson (2013) diskuterar queerteorin i förhållande till socialt arbete och menar att teorin 

saknas inom socialt arbete, vilket resulterar i förlängningen till att det sker en exkludering för 

det som sker utanför heteronormativitetens ramar. Motståndet som de exkluderade 

grupperna möter i det sociala arbetet i förhållande till respondenterna visar att det finns 

möjlighet till en faktor av utanförskap även hos föräldrarna till adoptivbarn. 

De attityder som våra respondenter har mött från familj, vänner och kollegor är överlag 

positiva och har mer handlat om nyfikenhet över deras val att adoptera, inseminering eller 

surrogatmödraskap. När frågor uppkommer är samtliga respondenter öppna för frågor då de 
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anser att det är viktigare att svara ärligt för att inte fördomar skall uppstå. De två kvinnorna 

som genomgått insemination skojar lite om hur det gick till och berättar 

Brukar ibland skoja om att det gick till på ett hotellrum… jag svarar på allt ärligt och det 

är bättre att de vågar fråga om de är nyfikna. Det är bättre att svara ärligt och på så sätt 

kan fördomar och okunskap förebyggas - Respondentpar 2. 

Sörgjerd (2012) problematiserar utifrån svensk lagstiftning om ett barn är en rättighet för 

vuxna och för vilka i så fall. Vem som helst kan inte bli eller har möjlighet att bli förälder till 

följd av den nuvarande lagstiftningen enligt henne. Utifrån detta kan signaler enligt Sörgjerd 

sändas ut att homosexuella och ensamstående inte är önskvärda eller lämpliga som förälder. 

Däremot visar en studie gjord av Montero (2014) att majoriteten av de tillfrågade var positiva 

till att ensamstående och homosexuella skall ha samma rättigheter till att adoptera, med de 

svar som kom in svarade även hela 78 procent att de fullständigt höll med att homosexuella 

par skulle kunna uppfostra ett barn lika framgångsrikt som heterosexuella par. Samhällets 

tankar kring dessa frågor har enligt forskare en stor inverkan på hur socialarbetare 

godkänner hemutredningar för dessa adoptanter (Brown & Cocker, 2008; Hicks, 2000, 

2008a, 2008b; Sörgjerd, 2012). 

 

6.5 Mötet med det professionella 

“Det har varit mycket föreställningar om att det måste finnas två föräldrar. Mycket prat om 

vart är pappan, till och med på sjukhus och skola” (Respondent 5). Mötet med det 

professionella har gått till på olika sätt mellan våra respondenter, den femte respondenten 

påpekar föreställningarna om tvåsamhet som norm. Den första respondenten lägger mer vikt 

i att det kändes hårt där hon som ensamstående kvinna kom som andrahandsalternativ för 

barn, det vill säga att heterosexuella par kom före henne. 

Vid ett hembesök så hade MVC pratat hela tiden om pappa och pappa, så då blev jag 

riktigt arg. Som socionom är det av stor vikt att rätt benämning skall användas och är 

man osäker så ska man fråga istället, det är oftast bättre än att det blir fel (benämning) 

från början. - Respondentpar 2 

Upplevelser av stela föråldrade strukturer som bygger på stereotypa föreställningar. Så här 

uttrycker en respondent 

Adopterade barn existerar inte, i några papper någonstans. BVC har ju handböcker som 

de ska följa, [...] för adopterade barn har det funnits sen 2007, så när jag kom hem hade 

sköterskan ingenstans att titta. Hur skulle hon veta vad som var viktigt. Socialstyrelsen 

har mycket ansvar men det såg inte det här förrän 2007. Allting är anpassat för att man 

föder barn - Respondent 6. 

Andra respondenter uttrycker liknande åsikter, om att det saknas riktlinjer och kunskap 

inom det sociala arbetet för att ta hand om dessa gruppers föräldraskap på ett korrekt sätt. 

Det benämns som en kunskapslucka av våra respondenter angående heteronormativitet och 
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genuskunskap där samhället har konstruerat en norm angående hur ett kön förväntas vara 

och bete sig (Ambjörnsson, 2016; Butler, 2007; Connell, 2008, Connell & Pearse, 2015), Det 

finns även en kunskapslucka för adopterade barn som en utsatt grupp och hur samhället kan 

stötta dessa barn samt tvåsamhet som norm där flera forskare konstaterar att personer 

stämplas som avvikande där de inte följer tvåsamhetsnormen, vilket leder till exkludering 

(Bäck-Wiklund & Johansson, 2012; Hilte, 1996; Ambjörnsson, 2016). 

Samtliga av respondenterna uttrycker att det bemötande de fått via bland annat kommun, 

familjerätt och socialtjänst har varit av positiv karaktär där personal har varit 

tillmötesgående till att hjälpa till. Vår första respondent uttryckte att en handläggare på 

kommunen inte var lika tillmötesgående när ytterligare en hemutredning skulle göras då 

medgivandet hade expirerat, handläggaren hade då åsikter huruvida hon skulle som 

ensamstående få adoptera. Respondenten svarade “Förutom den sista så har jag haft jättebra 

handläggare både på kommun, socialtjänst och adoptionscentrum och de körde standard 

frågorna så kände mig inte utpekad på grund av att jag var ensamstående” (Respondent 1). 

Flera av respondenterna uppger också att personal medgett att de saknade kunskapen när 

respondenterna mötte dessa och ville då ha extra tid på sig att läsa in sig på ämnet. Dock 

skriver ett flertal forskare (Brown & Cocker, 2010; Hicks, 2000; Kimberly & Moore, 2015; 

Malmqvist & Zetterqvist Nelson, 2008) att socialarbetare ser ett möjligt problem att adoptera 

bort barn till stjärnfamiljer, då det skulle resultera i ett underskott av antingen män eller 

kvinnor för barnet. Forskarna Connell och Pearse (2008; 2015) skriver att den vedertagna 

bilden av hur en kvinna eller man skall vara och bete sig har en grund i de sociala 

konstruktioner som finns i samhället. Även detta ser Butler (2007) i sin forskning att 

samhället är uppbyggd på en heteronorm där det biologiska könet skall sammanfalla med det 

genusuttryck som associeras till just det könet. Att vara kvinna betyder enligt Butler att en 

bör då också vara feminin annars skulle heteronormen brytas och en stämpling som 

avvikande skulle då bli konsekvensen. Även Ambjörnsson (2016) beskriver denna 

heteronorm genom att individer positionerar sig i samhället genom att som en biologisk 

kvinna klä sig, uppföra sig och åtrå det andra könet. Butler (2007) kallar detta den 

heterosexuella matrisen där den berörda skall passa in i mallen för att inte bli sedd som “den 

andre”. Det som samtliga respondenter är ense om är att den personal som det möter har 

brister i kunskap om vad det innebär att adoptera som stjärnfamilj och önskar mer stöd 

under tiden de väntar på ett barnbesked och mer stöd för de adopterade barnen. 

6.6 Den långa väntan 

Med varierande längd på hur lång tid det tog innan respondenterna blev juridiska föräldrar 

var en väntan på mellan ett år till åtta år beroende på om det var en internationell adoption, 

närståendeadoption genom surrogatmödraskap eller insemination. Den tredje respondenten 

sammanfattar väntan genom att säga “När man adopterar barn blir man, helt ofrivilligt, 

proffs på att vänta” (Respondent 3). 

De två kvinnorna som intervjuats väntade i 1,5 år för att få den icke-biologiska mamman 

registrerad som juridisk förälder. Enligt en undersökning från RFSL (u.å.) kan en 
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närståendeadoption för dessa ta upp till 27 månader. Det orsakade en oro för detta par med 

tankar om det skulle hända något med den biologiska mamman under denna väntan för då 

skulle detta barn vara föräldralös då det inte fanns en juridisk förälder. Nu när det andra 

barnet är fött så har denna oro kommit återigen och paret hoppas att den nuvarande 

processen går fortare. Även den femte respondenten som är ensamstående kvinna uttrycker 

att när en är ensam förälder måste det finnas en plan över vad som skulle hända om hon blir 

allvarligt sjuk eller avlider, då står ju barnet helt plötsligt som föräldralös. Hon uttrycker 

“Dör jag, så dör ju alla hens föräldrar” (Respondent 5). Som den femte respondenten säger så 

finns det för ensamstående föräldrar en risk för ytterligare en faktor av utsatthet. Denna 

undersökning har också visat att den utredning som görs vid en adoptionsprocess har 

förhållandevis en liten mängd frågor som faktiskt undersöker kontaktnätets säkerhet och om 

det finns planer för barnet om något mot förmodan skulle hända. Som Peterson (2013) 

uttrycker det så finns det ett större behov att försöka bevisa sig själv som värdig förälder i 

förhållande mot normen och mindre vikt läggs det vid att faktiskt undersöka vad för fördelar 

dessa grupper har som föräldrar. Eller lättare uttryckt, bevisa vad de är och vad de kan 

istället för att försöka bevisa en samhörighet med en heterosexuell tvåsamhetsnorm. 

Den första respondenten uttrycker att väntan är som en bergochdalbana av känslor där varje 

vecka går och hon väntar på besked, hennes adoption från ett land i Europa tog åtta år och 

den jobbigaste tiden var när hon fick ett barnbesked som sedan drogs tillbaka för att ett 

heterosexuellt par gick före henne i kön “Det gånger som par kom före i adoptioner kändes 

hårt” (Respondent 1). Brown och Cocker (2008; 2010) ser i studier att reservationer kring 

kapacitet till föräldraskap hos ensamstående och homosexuella har brister och detta påverkar 

chanserna att adoptera för dessa. Hicks (2008a) nämner exempel på att vissa socialarbetare 

kan endast tänka sig att placera äldre barn hos dessa adoptanter. Däremot kan det ses i 

denna studie att de respondenter som genomgått en internationell adoption har fått barn 

som är under två år. 

Känslorna under denna process är varierande beroende på om de är ensamma eller ett par 

under denna tid. Vår tredje respondent beskriver processen och hemutredningen på detta vis 

Turbulent tid med många olika sorters känslor. Man är osäker på hur hemutredningen 

skall vara och vad kommer de titta på? Kommer de gå igenom kylen? Kommer det 

verkligen bli ett barn? Frustration över att inget hände men samtidigt hjälpte det att ha 

ett barn sen innan och ett heltidsjobb. Så från det att man tar beslutet och olika 

känslostormar till den yttersta glädjen är helt ofattbart, sen var det ju snabba ryck då 

barnbeskedet kom och fem dagar senare satt jag på ett plan ned för att hämta mitt barn - 

Respondent 3. 

Det kvinnliga paret (Respondentpar 2) uppger att hela processen från det att flertalet 

inseminationsförsök gjordes och misslyckades tills att första och andra barnet föddes gjorde 

att deras relation fördjupats och att de har blivit närmare som par. När de internationella 

adoptionerna gått igenom och barnet kommit till Sverige har anknytningen till barnet 

varierat för respondenterna. För den tredje respondenten var anknytningen viktigt och hon 

bestämde sig redan innan, att det viktiga var att det bara var hon som skötte allt ifrån 

blöjbyten till godnattsagor. För henne gick anknytningen fort och barnet tydde sig till henne i 

princip direkt. För den femte respondenten tog det längre tid då barnet inte ville lämna 
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barnhemmet så det fick bli flera besök under en längre tid för att barnet skulle förstå att hon 

var mamman, hon berättar “Men hon var jättetydlig med att hon inte skulle med mig. Men 

sen när hon förstod, när barnskötaren gick, så blev hon ´ja okej, ska det vara så ska det´.” 

(Respondent 5). 

6.7 Könsroller och sexualitet 

Vad det gäller könsroller är respondenterna eniga. Könsroller behövs och enligt 

respondenterna handlar detta övergripande om att ha starka förebilder som kan lära dem 

olika saker. Värt att påpeka gäller detta alltså inte det socialt konstruerade könsroller utifrån 

vad som betraktas som “manligt” eller “kvinnligt”, utan det gäller att ha förebilder utifrån hur 

olika människor kan vara. Den tredje respondenten uttrycker sig såhär “[...] har alltid sett till 

att det finns en blandning men inget som jag speciellt arbetat aktivt för. Tror det kommer 

naturligt och att ett barn får det som de behöver oavsett kön” (Respondent 3). Det manliga 

paret, som har tvillingar, beskriver det istället så här 

Nah jag vet inte, men det behövs väl. Men vi umgås ju med alla möjliga sorters människor 

och barnen knyter an till olika. Den ena av barnen är pojkflicka och den andra är väldigt 

“tjejig” eller vad man ska kalla det, och har små klackskor och så, så de är väldigt olika 

och de tyr sig till olika personer. Och vi har inte tänkt något om att vi skulle behöva mer 

killkompisar eller tjejkompisar utan vi har bara levt på liksom. - Respondentpar 4. 

Hicks (2000, 2008a, 2008b) visar resultat om att könsroller är något som staten och 

samhället lägger på barn, medan Hicks forskning visar att barnen själva egentligen utvecklar 

sin könsroll utifrån det som de vill ta till sig eller inte. Den femte respondenten påpekar just 

detta, att det ska finnas varierade förebilder att ta inspiration från. 

Jag tror det finns många förebilder. Och jag tror det är bra om det är varierat. [...] Vi har 

två i släkten som är adopterade från Korea, två vuxna. Och det tror jag är viktigt, för det 

har hon gemensamt med dem och att då ha två vuxna som delar ditt barns utsatthet, det 

är viktigt. - Respondent 5. 

Vidare säger det kvinnliga paret “[...] vi är ju två tjejer och de ena är inte manligare än den 

andra men vi har ett väldigt brett nätverk där alla sorters roller finns” (Respondentpar 2). 

Könsroller diskuteras av flera forskare (Kimberly & Moore, 2015; Hicks, 2000, 2008a, 

2008b) som dessutom tar upp att könsroller är en konstaterad anledning till diskriminering 

bland socialarbetare, där de menar att barnen inte endast är en utsatt grupp utifrån faktorn 

att de är adopterade, utan även att de barn som adopteras av människor som inte är 

heterosexuella har en ytterligare faktor till utanförskap. Malmqvist och Zetterqvist Nelson 

(2008) resultat visar att en kvinna inte har förmågan att tillgodose exempelvis en pojkes 

behov att leka pojklekar, och där två män adopterat skulle underskottet av kvinnor föreligga 

då kvinnor har en större kapacitet för omvårdnad. Den femte respondenten påpekar att 

framför allt känslan att vara övergiven av de biologiska föräldrarna är en större utmaning än 

det utanförskap det innebär att vara adopterad. Vidare har Malmqvist och Zetterqvist Nelson 

(2008) intervjuat Sveriges psykologförbund angående huruvida om homosexuella familjer 

skulle få adoptera, vilket de svarade att de inte tyckte att den möjligheten skulle utvidgas till 
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de homosexuella. En anledning som lades fram var att det inte fanns tillräckligt med 

forskningsunderlag av utsattheten för de berörda barnen. Något som de ansåg var riskfyllt i 

kombination till det dubbla utanförskapet dessa barn skulle ha, i och med att de både var 

adopterade samt då skulle ha homosexuella föräldrar. Petersons (2013) forskning om 

queerteorin stödjer inte denna premiss. Med queerteorin kan vi se att den “bristen” på 

könsuttryck som sker hos familjer där alla har samma biologiska kön, i själva verket inte går 

att anta att det faktiskt är en “brist”. Då vi kan ha olika kön juridiskt, biologiskt och ha olika 

könsidentiteter finns det ingen anledning till att anta att de biologiskt samkönade föräldrarna 

inte kan ha könsidentiteter som påminner om den normsättande “kvinnan” och “mannen”, 

Något som även tas upp av Ambjörnsson (2016). 

Våra respondenter visar också med sina svar att det inte är huruvida själva föräldrarna är 

som personer som påverkar barnets uppväxt med sin förmåga eller oförmåga att “leka det 

könets lekar”, utan snarare att barnets bekantskapskrets bör innehålla varierade roller med 

olika typer av familjekonstellationer, sexualiteter, etniciteter och så vidare för att täcka 

barnets behov av förebilder för att själv kunna få en stark karaktär. 

 

7 DISKUSSION 

Diskussionen förs i förhållande till syftet att bringa kunskap tillika förståelse om 

stjärnfamiljers adoptionsprocess, med frågeställningen: Vad innebär det att ha adopterat 

som stjärnfamilj? Nedan diskuteras studiens inkomna resultat i relation till syfte och 

frågeställning, i relation till tidigare forskning inom fältet, den analytiska ramen samt en 

metoddiskussion. Studiens kvalitet benämns med självkritiskt ställningstagande samt visas 

huruvida studien påvisar etiska problem. 

7.1 I relation till syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med detta arbete är att bringa kunskap tillika förståelse om 

stjärnfamiljers adoptionsprocess. Fokus har legat på att undersöka föräldrarnas egna 

upplevelser och erfarenheter kring denna process. De stjärnfamiljer vi har riktat oss mot 

bestod av både ensamstående föräldrar och par som har en sexuell läggning som inte 

sammanfaller med normen. Vi ville ha svar på frågeställningen: Vad innebär det att ha 

adopterat som stjärnfamilj? 

De resultat som framkom var att erfarenheter från barndomen påverkade beslutet om 

adoption, där respondenterna antingen hade haft släktingar som var adopterade eller vänner. 

Vidare framkom att den ekonomi som krävdes för att gå igenom adoptionsprocessen var 

försvarbar enligt respondenterna då de alla uttryckte att själva processens kostnad inte spelar 
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någon roll med tanke på att de får hem sina barn, men flera av de ensamstående sa även att 

de hade lånat pengar för att täcka upp kostnaderna för processen då de endast hade en lön 

och att en lön var problematiskt. Mötet med det professionella visade dock att även då många 

erfarenheter var goda, saknas det kunskap inom fältet för sjukvård, socialt arbete samt skola. 

Vidare visade det sig att den heterosexuella normen har påverkat våra respondenter där det 

finns en föreställning om “pappan”. I det ena respondentparet hade mödravårdscentralen 

återkommande pratat om pappan och det fanns en irritation runt detta då benämningar skall 

användas korrekt enligt respondentparet. Liknande erfarenheter fanns för de ensamstående 

kvinnorna som intervjuats, där det antogs av myndigheter att barnet hade en pappa. Vidare 

fann vi att den långa väntan på barn både mynnade ut i psykisk stress och även fysiska 

reaktioner. Adoptionsprocessen har förklarats som en känslomässig bergodalbana när 

förväntningarna var höga och väntan var lång med tankar om det verkligen skulle mynna ut i 

ett barn. Vad vi kan önska är att mer psykologiskt stöd borde finnas under denna process för 

att dessa adoptanter skall få hjälp med tankar och oro som då eventuellt kan infinna sig 

under processens gång. Den obligatoriska föräldrautbildningen som alla adoptanter behöver 

genomgå innan en hemutredning kan starta kan vi se är viktig men det går att diskutera 

huruvida den verkligen vänder sig till stjärnfamiljer då majoriteten av deltagarna är 

heterosexuella par. I mindre orter i Sverige kan det kanske vara svårt att anpassa denna 

föräldrautbildning till speciella grupper men i större städer kan det tänka sig att speciella 

grupper borde kunna anordnas. När hela processen för dessa respondenter var klara och 

barnen äntligen hade kommit hem så beskrivs detta som en överväldigande lycka och en 

känsla av en komplett familj och att hela resan och de ekonomiska bitarna var totalt värt det, 

då något värdefullt kommit som resultat. Respondenterna har samtliga fått barn men vi 

tänker då på de personer som fått avslag och vad deras erfarenheter och känslor varit under 

deras process skulle kunna tänkas vara. Med dessa resultat har vi fångat de upplevelser och 

erfarenheter som stjärnfamiljerna har fått under adoptionsprocessens gång och besvarat 

frågan: Vad innebär det att adoptera som stjärnfamilj? Vidare kan vi konstatera att det 

behövs mer kunskap inom det sociala arbetets fält för att bemöta dessa stjärnfamiljer på ett 

korrekt sätt samt att den heterosexuella tvåsamheten som norm inte ska betraktas som 

självklart inom det sociala arbetets fält. 

7.2 I relation till tidigare forskning och den analytiska ramen 

Som det andra respondentparet uttryckte kände de sig tvingade till att gifta sig på grund av 

att kunna göra en närståendeadoption och vi ställer oss frågande till varför detta är ett krav 

för att kunna adoptera som par. Som det står i 4 kap. 4 § av FB (1970:840) får inte andra än 

makar gemensamt adoptera. Detta kan tänkas leda till ett allmänt påtvingande till äktenskap 

för de personer som inte vill gifta sig men som vill adoptera. Utifrån den tvåsamhetsnormen 

som nämnts kan vi också koppla detta till att personer stämplas som avvikande från 

samhällets ideal (Butler, 2007; Hilte, 1996) om de inte följer normen. Vi ställer oss frågande 

till om lagen beror på barnets bästa eller om det handlar om att följa den rådande normen. 

Kan Föräldrabalken (1970:840) behöva en uppdatering? Med tanken på att vissa paragrafer 

är från år 1970 kan det tänkas att lagen behöver uppdateras för att hinna med förändringen i 

samhället, även Roman (2004) tar upp att den norm som råder borde ha utmanats tillräckligt 
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för att förändra lagar så den passar det moderna samhällets rådande normer. Vidare nämns 

att Brown och Cocker (2008, 2010) ser en oroväckande vändning inom det sociala arbetet, 

att socialarbetare som blir utmanade i sina egna värderingar blir rädda för att bli betraktade 

som homofobiska, vilket mynnar ut i att vissa blir godkända för adoptioner fastän de kanske 

inte är lämpade som föräldrar. Detta kan ge allvarliga konsekvenser för de berörda barnen. 

Om vi väger Sörgjerds (2012) debatt om huruvida en vuxen har rättighet till att få barn mot 

Barnkonventionens tredje artikel (Unicef, u.å.) “Barnets bästa ska komma i främsta rummet 

vid alla beslut som rör barn”, kan vi avgöra att den som är olämplig förälder inte skall kunna 

adoptera. Socialarbetaren bör därefter följa riktlinjerna oavsett rädsla att bli betraktad som 

homofobisk eller diskriminerande. Ett steg i den riktningen är att Barnkonventionen kommer 

ingå i svensk lagstiftning och det kan tänka sig att detta kan hjälpa socialarbetares beslut i 

adoptionsansökningar. 

Med ovanstående text som grund vill vi nu vända uppmärksamheten till de svenska 

adoptionsagenturer som finns, vart är de i HBTQ-debatten där alla skall bemötas jämlikt? 

Varför finns det inget större samarbete med barnhem som adopterar till homosexuella 

föräldrar? Detta kan vara en anledning till frustrationen och väntetiden respondenterna 

nämner, då de barnhem som faktiskt adopterar till dessa grupper hamnar i mängden av olika 

barnhem, vilket kan påverka tiden det tar för HBTQ människor att hitta barnhem där de kan 

adoptera från. Vidare kan det konstateras att den långa väntan som benämns i resultatet av 

denna studie blir till något av ett problem av flera orsaker. Undersökningen av RFSL (u.å.) 

visar att en närståendeadoption för dessa par som genomgått insemination kan ta upp till 27 

månader, vilket kan bli problem i en parrelation där den ena är biologisk förälder. Om den 

biologiska föräldern avlider under den eventuella 27 månader långa processen, finns det 

ingen juridisk förälder. Vi ser även att väntetiden är ett problem för adoptantens hälsa, då 

flera respondenter uttrycker känslor liknande sorg, uppgivenhet, osäkerhet och ilska då 

heterosexuella par har gått före i kön att få bli föräldrar. Våra respondenter har väntat mellan 

1,5 år upp till åtta år. En respondent uttryckte sig om en stark fysisk reaktion där 

menstruationen upphörde i mer än ett år. Borde inte problematik av denna ovanstående 

natur vara tillräckligt av anledning till att starta ett samarbete mellan Svenska 

adoptionsagenturer och de barnhem som stöttar alla sorters adoptanter? 

Malmqvist och Zetterqvist-Nelson (2008) intervjuade Sveriges psykologförbund för deras 

forskning. Intervjun visade att det fanns brister i forskningsunderlaget samt risk för dubbelt 

utanförskap, angående både den normbrytande familjen samt om själva adoptionen. Det 

framkom i resultatet i denna studie att flera av respondenterna upplever att själva 

“övergivandet” av de biologiska föräldrarna är den faktorn som barnen kämpar mest med, 

inte det faktumet att de är adopterade eller lever med en ensam förälder eller ett 

homosexuellt par. Överhängande svar av respondenterna visade på att det finns många 

förebilder inom bekantskapskretsen, varierade i både kön, sexualitet, genus, etnicitet och 

religion. Med detta som grund så kan vi se på den moderna familjen idag, forskare (Bäck-

Wiklund & Johansson, 2012; Roman, 2004) som visar på att globaliseringen, utvecklandet av 

välfärdsstaten och de framgångar som skett med reproduktionsteknologin har haft inverkan 

på hur synen angående olika familjekonstellationer ser ut. Kan utanförskapet elimineras för 

barn i normbrytande familjer? Kanske inte, det kommer som våra respondenter säger, 

troligen alltid finnas en risk för utanförskap. De syftar då till att de blivit övergivna av deras 
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biologiska föräldrar samt att dessa barn ibland blir stämplade som invandrare. Känslor kan 

kanske istället bli ett utanförskap där de inte är “svenskar” och inte är “invandrare”, detta kan 

kanske i förlängningen resultera i känslor som ensamhet och att inte riktigt känna att de 

passar in i samhället. Men synsättet angående annorlunda familjekonstellationer förändras 

redan där det inte är ovanligt med ensamstående föräldrar överlag. Bäck-Wiklund och 

Johansson (2012) skriver att Sverige har en av de högsta siffrorna på ensamhushåll i Europa 

och det blir mer och mer vanligt att äktenskap eller samboskap splittras och att då barn 

kanske endast lever med en förälder utan att vara något extraordinärt att se i samhället. 

Däremot ser forskare (Anderssen & Hellesund, 2009; Weiner & Zinner, 2015) att attityder 

hos de som är kritiska till homosexuella par som adopterar som något orimligt och riskfyllt 

för barnen då dessa barn skulle riskera att färgas av föräldrarna till att “bli homosexuella”. 

Detta avvisar dessa forskare genom att påvisa att sexuell orientering är inget som ökar eller 

minskar i sannolikhet om ett barn uppfostras av ett lika-könade par. Det vi fick fram från 

bland annat det kvinnliga respondentparet var att deras äldsta barn ser det som en 

självklarhet att ha två mammor och att de barn på förskolan som endast hade en mamma var 

något annorlunda. En åsikt som vi båda har angående detta är att barn anpassar sig till det 

som de är vana med och det blir normalt för dem och när andra barn ser 

familjekonstellationer som inte liknar deras egna mamma, pappa och barn-familj är 

förhoppningarna att det sker en normaliseringsprocess och att de växer upp till att bli öppna 

för och utan fördomar mot stjärnfamilj konceptet. I denna studie vill vi även få fram kön och 

genus och utmana de föreställningarna som finns om hur en “bör” vara som en biologisk 

kvinna, de könsroller som finns i samhället och huruvida ett barns behov av könsroller 

verkligen är viktigt. Det vi kom fram till i vårt resultat är att samtliga respondenter bekräftar 

att könsroller har en vikt men att det sker naturligt genom att ett barn får detta per 

automatik genom förälderns nätverk som mor och farföräldrar, syskon eller vänner. Våra 

respondenter berättar även att det är inget som de direkt har funderat och arbetat aktivt för 

att tillgodose barnen olika könsroller utan de anser att barnen kommer ta åt sig det de 

behöver i alla fall. 

7.3 Diskussion av metod 

När allt material var insamlat och vi kunde titta tillbaka på de vetenskapliga artiklar vi läst så 

kan vi konstatera att det finns en avsaknad av fler svenska studier. Detta hade varit intressant 

att kunna jämföra respondenternas svar angående attityder i relation till svensk forskning. 

Samtidigt så är vi medvetna om att det finns en avsaknad av detta när sökningar i 

Högskolans databaser efter svenska resultat gjorts. Vidare fanns intentionen från vår sida att 

alla respondenter skulle bo geografiskt närmare men antalet respondenter som hade 

möjligheten att medverka är spridda över hela Sverige och då användes telefonintervjuer vid 

4 av 6 tillfällen istället som metod. I denna studie kan vi själva se skillnaderna i att träffa 

respondenterna personligen och att intervjua via telefon. De intervjuer vi genomförde 

personligen gav mer möjlighet till vidare samtal och uppföljningsfrågor samt alstrade en mer 

givande och målande bild av deras berättelse. Detta på grund av att vi kunde avläsa 

kroppsspråk som senare var en hjälp i att analysera och se bakom vad som sades i ord. En 

reflektion angående detta är också att personliga möten gör att stämningen blir mer intim 
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och det kan även tänka sig att både vi och respondenterna öppnar upp sig på ett djupare plan. 

En telefonintervju kan i vissa fall kännas mer som en stel intervju istället för ett samtal med 

emotionell djuphet och det var just samtalet vi var ute efter i denna studie. Denna studie 

handlar om vad det innebär att adoptera som stjärnfamilj och syftet var att utkristallisera de 

känslor som uppkommit under processen och vad det innebär för just dem i blivandet av 

familj. Därför kan vi då se i efterhand att en svaghet finns i denna studie när majoriteten av 

intervjuerna skedde via telefon. En styrka i denna studie är respondenternas entusiasm och 

viljan att ställa upp. Det märktes redan vid första kontakten med samtliga respondenter att 

de har en önskan att dessa frågor upptäcks och arbetas vidare med inom socialt arbete. 

En kombination av kvalitativ och kvantitativ studie hade kunnat frambringa ett större 

forskningsmaterial där vi exempelvis skulle kunnat ha intervjuer och en enkätstudie som 

blandning för att komplettera varandra. Vi har fokuserat en del på attityder i samhället och i 

det sociala arbetet och här skulle en enkätstudie vara exemplarisk, ett större urval av 

deltagare skulle kunna nås och jämförelser i attityder mellan exempelvis kön, ålder och 

etnicitet angående adoption bland stjärnfamiljer skulle kunna ske. Skulle denna studie i 

stället vara på avancerad nivå skulle denna kombination vara fördelaktig att använda sig av. 

7.4 Diskussion av etik 

En etisk reflektion som vi diskuterat mellan oss i olika skeenden är att ett av paren 

genomgått en närståendeadoption som resultat av surrogatmödraskap. Då detta i nuläget ej 

är lagligt i Sverige kan detta vara ett etiskt problem att ta upp i denna studie. Men 

avvägningen har varit att oavsett hur dessa barn har kommit till så har ändå detta par 

genomgått en adoption och alla dess steg. Detta är ett homosexuellt par och har erfarit och 

blivit utsatta av den heteronorm som finns i samhället då de har blivit ifrågasatta huruvida 

barnen får tillräckligt med manliga influenser och även fått frågor från vänner om vem som 

är “mannen” i förhållandet. Det skulle kunna vara så att detta kan vara ett ämne av känslig 

karaktär för respondenterna, som möjligtvis kan ha startat en känslomässig påfrestning i och 

med deras medverkan. Vi har försökt i största mån att bemöta respondenterna med öppenhet 

och professionalitet. Utöver detta har, precis som detta par och resterande respondenter 

godkänt sin medverkan och fått information innan de tackade ja till denna studie vad vi sökte 

hos respondenterna och vad studien handlade om. På så sätt ser vi inga direkta etiska 

problem som uppstått eller några negativa konsekvenser av deras medverkan. 

Respondenterna har även önskat från författarna att de kommer få möjligheten att ta del av 

denna studie vilket vi författare är positiva till då transparensen är av vikt så de får möjlighet 

att läsa hur vi tolkat deras berättelser och om vi då också följt de etiska aspekterna som 

utlovades respondenterna av oss. 

7.4.1 Slutsatser 

Nedan följer de slutsatser vi kan dra för att besvara vår frågeställning; Vad innebär det att ha 

adopterat som stjärnfamilj? 
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I resultatet framkommer det att det saknas kunskap på en samhällsnivå. Våra respondenter 

upplevde inom bemötande med både myndigheter såväl som privata kontakter att det fanns 

en osäkerhet på vad en familjekonstellation faktiskt kan innebära och frustration uppkom då 

fel termer benämndes inom både skola och sjukvård. Vidare framkom att ekonomin var en 

problematisk fråga, då det både uttrycks att adoptionprocessens kostnader är försvarbara. 

Men vidare upplevdes det av de ensamstående respondenterna, att deras enda lön var ett 

problem. Vidare kan den känslomässiga bergochdalbana som benämns jämföras med den 

långa väntan som vissa respondenter upplevde. Då det upplevdes både fysiska och 

känslomässiga stressymptom kan det tänkas vara en problematisk del med en 

adoptionsprocess, framförallt med tanke på den väntan vissa respondenter genomgått. En 

känsla av att vara ett andrahandsalternativ har också uttryckts av vissa respondenter, då de 

upplevt komma efter heterosexuella par, vilket vi kan dra till handla om forskningen som 

tagits upp. Att de heterosexuella paren har ´förtur´ kan bero på den bristen på kunskap om 

huruvida stjärnfamiljer är lämpade adoptanter. Vidare krävs mer forskning. Vad vi då kan 

önska är att fler handböcker från Socialstyrelsen bearbetas fram så kunskapen i detta ämne 

kan öka. Att redan börja i Högskolans regi att erbjuda seminarium eller liknande kan också 

vara något positivt för inte bara framtida socionomer utan även andra yrkesgrupper som 

kommer att arbeta med dessa fantastiska stjärnfamiljer. 



34 

REFERENSLISTA 

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2017). Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. 

Ambjörnsson, F. (2016). Vad är queer? Stockholm: Natur & Kultur. 

Anderssen, N., & Hellesund, T. (2009). Heteronormative Consensus in the Norwegian Same-

Sex Adoption Debate? Journal of Homosexuality. 56(1), 102-120. Hämtad den 13 

mars 2018 från http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00918360802551597 

Björk, H. (2012). Inte svårt att leva som regnbågsfamilj. RFSU. Hämtad den 13 mars 2018 

från http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/Relationer/Regnbags--och-

stjarnfamiljer/Inte-svart-att-leva-som-regnbagsfamilj/ 

Blom, B., Morén, S., & Nygren, L. (Red.). (2013). Kunskap i Socialt arbete. Stockholm: Natur 

& Kultur. 

Brown, C.H., & Cocker, C. (2008). Lesbian and gay fostering and adoption: Out of the closet 

into the mainstream? Adoption and Fostering, 32(4), 19-30. Hämtad den 13 mars 

2018 från 

http://journals.sagepub.com.ep.bib.mdh.se/doi/abs/10.1177/030857590803200404 

Bryman, A. (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

Butler, J. (2007). Genus trubbel: feminism och identitetens subversion. Göteborg: Daidalos. 

Bäck-Wiklund, M., & Johansson, T. (2012). Nätverksfamiljen. Stockholm: Natur & Kultur. 

Connell, R. W. (2008). Maskuliniteter. Göteborg: Daidalos. 

Connell, R., & Pearse, R. (2015). Om Genus. Göteborg: Daidalos. 

Fejes, A., & Thornberg, R. (Red.). (2015). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. 

Goldberg, A.E., & Scheib, J.E. (2015). Why Donor Insemination and Not Adoption?: 

Narratives of Female-Partnered and Single Mothers. Interdisciplinary Journal of 

Applied Family Studies, 64(5), 726-742. Hämtad den 13 mars 2018 från 

http://onlinelibrary.wiley.com.ep.bib.mdh.se/doi/10.1111/fare.12162/full 

Hedbom, K. (2016). Stjärnfamilj istället för kärnfamilj. QX. Hämtad den 22 mars 2018 från 

https://www.qx.se/samhalle/opinion/31177/stjarnfamilj-istallet-for-karnfamilj/ 

Herz, M. (Red.) (2012). Kritiskt socialt arbete. Stockholm: Liber. 

Hessle, S. (u.å.). Socialt arbete. I Nationalencyklopedin. Hämtad den 13 mars 2018 från 

http://www.ne.se/lang/socialt-arbete 

Hicks, S. (2000). ´Good lesbian, bad lesbian…´: regulating heterosexuality in fostering and 

adoption assessments. Child & Family Social Work, 5(2). Hämtad den 13 mars 2018 

från http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2206.2000.00153.x/epdf 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00918360802551597
http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/Relationer/Regnbags--och-stjarnfamiljer/Inte-svart-att-leva-som-regnbagsfamilj/
http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/Relationer/Regnbags--och-stjarnfamiljer/Inte-svart-att-leva-som-regnbagsfamilj/
http://journals.sagepub.com.ep.bib.mdh.se/doi/abs/10.1177/030857590803200404
http://onlinelibrary.wiley.com.ep.bib.mdh.se/doi/10.1111/fare.12162/full
https://www.qx.se/samhalle/opinion/31177/stjarnfamilj-istallet-for-karnfamilj/
http://www.ne.se/lang/socialt-arbete
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2206.2000.00153.x/epdf


35 

Hicks, S. (2008a). Gender Role Models...who needs’em?!. Qualitative Social Work 7(1), 43-

59. Hämtad den 13 mars 2018 från https://search-proquest-

com.ep.bib.mdh.se/socialservices/docview/1928187480/3D15082296BC455APQ/22?

accountid=12245 

Hicks, S. (2008b). What Does Social Work Desire? Social Work Education-The International 

Journal. 27(2), 131-137. Hämtad den 13 mars 2018 från http://www-tandfonline-

com.ep.bib.mdh.se/doi/abs/10.1080/02615470701709451 

Hilte, M. (1996). Avvikande beteende- en sociologisk introduktion. Lund: Studentlitteratur. 

Kimberly, C. & Moore, A. (2015). Attitudes to Practice: National Survey of Adoption 

Obstacles Faced by Gay and Lesbian Prospective Parents. Journal of Gay & Lesbian 

Social Services, 27(4), 436-456. Hämtad den 13 mars 2018 från http://www-

tandfonline-com.ep.bib.mdh.se/doi/abs/10.1080/10538720.2015.1085347 

Kulick, D. (u.å.). Queerteori. I Nationalencyklopedin. Hämtad den 13 mars 2018 från 

https://www-ne-se.ep.bib.mdh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/queerteori 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

Larsson, S. (2005). Om kvalitet i kvalitativa studier. Linköping: Linköping Universitet. 

Hämtad den 13 mars 2018 från http://liu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:245080/FULLTEXT01.pdf 

Larsson, S., Lilja, J., & Mannheimer, K. (Red.). (2005). Forskningsmetoder i socialt arbete. 

Lund: Studentlitteratur. 

Malmqvist, A., & Zetterqvist-Nelson, K. (2008). Diskursiv diskriminering av 

regnbågsfamiljer: En analys av argument mot likställande av homo- heterosexuella 

föräldraskap. Socialvetenskaplig tidskrift, 3-4, 315-331. Hämtad den 13 mars 2018 

från  

http://journals.lub.lu.se/index.php/svt/article/viewFile/15673/14156 

Montero, D. (2014). Attitudes Towards Same-Gender Adoptions and Parenting: An Analysis 

of Surveys from 16 Countries. Advances of Social Work. 15(2), 444-459. Hämtad den 

13 mars 2018 från 

https://journals.iupui.edu/index.php/advancesinsocialwork/article/view/16139 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. (2017). Att adoptera. Stockholm: MFoF. 

Hämtad den 13 mars 2018 från http://mfof.se/internationella-adoptioner/att-

adoptera/ 

Nationalencyklopedin. (u.å.). Cisperson. Hämtad den 13 mars 2018 från https://www-ne-

se.ep.bib.mdh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/cisperson 

Norstedts. (u.å.). Simone de Beauvoir. Hämtad den 13 mars 2018 från 

http://www.norstedts.se/forfattare/116455-simone-de-beauvoir 

https://search-proquest-com.ep.bib.mdh.se/socialservices/docview/1928187480/3D15082296BC455APQ/22?accountid=12245
https://search-proquest-com.ep.bib.mdh.se/socialservices/docview/1928187480/3D15082296BC455APQ/22?accountid=12245
https://search-proquest-com.ep.bib.mdh.se/socialservices/docview/1928187480/3D15082296BC455APQ/22?accountid=12245
http://www-tandfonline-com.ep.bib.mdh.se/doi/abs/10.1080/02615470701709451
http://www-tandfonline-com.ep.bib.mdh.se/doi/abs/10.1080/02615470701709451
http://www-tandfonline-com.ep.bib.mdh.se/doi/abs/10.1080/10538720.2015.1085347
http://www-tandfonline-com.ep.bib.mdh.se/doi/abs/10.1080/10538720.2015.1085347
https://www-ne-se.ep.bib.mdh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/queerteori
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:245080/FULLTEXT01.pdf
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:245080/FULLTEXT01.pdf
http://journals.lub.lu.se/index.php/svt/article/viewFile/15673/14156
https://journals.iupui.edu/index.php/advancesinsocialwork/article/view/16139
http://mfof.se/internationella-adoptioner/att-adoptera/
http://mfof.se/internationella-adoptioner/att-adoptera/
https://www-ne-se.ep.bib.mdh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/cisperson
https://www-ne-se.ep.bib.mdh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/cisperson
http://www.norstedts.se/forfattare/116455-simone-de-beauvoir


36 

Perry, S.L., & Whitehead, A.L. (2015). Same-Sex Adoption as a Welfare Alternative? 

Conservatism, Neoliberal Values, and Support for Adoption by Same-Sex Couples. 

Hämtad den 13 mars 2018 från https://doi.org/10.1080/00918369.2015.1078209 

Peterson, C. (2013). The Lies That Bind: Heteronormative Constructions of “Family” in Social 

Work Discourse. Journal of Gay & Lesbian Social Services. 25(4), 486-508. Hämtad 

den 13 mars 2018 från http://www-tandfonline-

com.ep.bib.mdh.se/doi/abs/10.1080/10538720.2013.829394 

RFSL. (2015). Begreppsordlista. Hämtad den 13 mars 2018 från https://www.rfsl.se/hbtq-

fakta/hbtq/begreppsordlista/ 

RFSL. (u.å.). Att bli juridisk förälder för straighta vs. lesbiska par vid insemination 

utomlands. Hämtad den 13 mars 2018 från https://scontent.fbma1-

1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/16648983_10155083279361757_4499091428088382055_n.jpg?oh=740a0240195

9722c768d46d3bdf3a802&oe=5B0C7435 

Roman, C. (2004). Familjen i det moderna: Sociologiska sanningar och feministisk kritik. 

Malmö: Liber. 

Samkönat äktenskap. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad den 13 mars 2018 från 

https://www-ne-se.ep.bib.mdh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/samkönat-

äktenskap 

SFS 1949:381. Föräldrabalken. Stockholm: Justitiedepartementet 

SFS 2008:567. Diskrimineringslag. Stockholm: Kulturdepartementet. 

Socialstyrelsen. (2014). Adoption: handbok för socialtjänstens handläggning av 

internationella och nationella adoptioner. Hämtad den 13 mars 2018 från 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-8-1 

SOU 2001:10 Barn i homosexuella familjer. Stockholm: Justitiedepartementet. Hämtad den 

13 mars 2018 från http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-

utredningar/2001/01/sou-200110-/ 

SOU 2003:49 Adoption- till vilket pris? Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad den 13 

mars 2018 från http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-

utredningar/2003/06/sou-200349/ 

Statistiska centralbyrån. (2013). Internationella adoptioner minskar. Stockholm: Statistiska 

centralbyrån. Hämtad den 13 mars 2018 från 

https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Internationella-adoptioner-

minskar/ 

Sveriges Domstolar. (2017). Adoption. Stockholm: Sveriges Domstolar. Hämtad den 13 mars 

2018 från http://www.domstol.se/Familj/Adoption/ 

https://doi.org/10.1080/00918369.2015.1078209
http://www-tandfonline-com.ep.bib.mdh.se/doi/abs/10.1080/10538720.2013.829394
http://www-tandfonline-com.ep.bib.mdh.se/doi/abs/10.1080/10538720.2013.829394
https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/
https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/
https://scontent.fbma1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/16648983_10155083279361757_4499091428088382055_n.jpg?oh=740a02401959722c768d46d3bdf3a802&oe=5B0C7435
https://scontent.fbma1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/16648983_10155083279361757_4499091428088382055_n.jpg?oh=740a02401959722c768d46d3bdf3a802&oe=5B0C7435
https://scontent.fbma1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/16648983_10155083279361757_4499091428088382055_n.jpg?oh=740a02401959722c768d46d3bdf3a802&oe=5B0C7435
https://scontent.fbma1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/16648983_10155083279361757_4499091428088382055_n.jpg?oh=740a02401959722c768d46d3bdf3a802&oe=5B0C7435
https://www-ne-se.ep.bib.mdh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/samk%C3%B6nat-%C3%A4ktenskap
https://www-ne-se.ep.bib.mdh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/samk%C3%B6nat-%C3%A4ktenskap
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-8-1
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2001/01/sou-200110-/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2001/01/sou-200110-/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2003/06/sou-200349/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2003/06/sou-200349/
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Internationella-adoptioner-minskar/
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Internationella-adoptioner-minskar/
http://www.domstol.se/Familj/Adoption/


37 

Sörgjerd, C. (2012). Rätten att bli förälder - en analys av reglerna om assisterad befruktning 

och adoption. Svenskt Juristtidning. Hämtad den 13 mars 2018 från 

http://svjt.se/svjt/2012/675 

Tagesson, S. (2016). Svenskt samkönat par godkända för adoption. Stockholm: Sveriges 

television Nyheter. Hämtad den 13 mars 2018 från 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenskat-samkonat-par-godkanda-for-adoption 

Unicef. (u.å.). Barnkonventionen. Stockholm: Unicef. Hämtad den 13 mars 2018 från 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#short 

United States Department of Health and Human Services. (2013). Children in public foster 

care on September 30th of each year who are waiting to be adopted. Hämtad den 13 

mars 2018 från www.acf.hhs.gov/programs/cb 

Valutaomvandlare. (u.å.). Hämtad den 13 mars 2018 från 

http://www.valutaomvandlare.com/ 

Vårdguiden. (2016). Vad är en familj? Hämtad den 13 mars 2018 från 

https://www.1177.se/Vastmanland/Tema/Barn-och-foraldrar/Familjeliv-och-

relationer/Foraldraskap/Vad-ar-en-familj/ 

Weiner, B.A., & Zinner, L. (2015). Attitudes Towards Straight, Gay Male, and Transsexual 

Parenting. Journal of Homosexuality. 62(3), 327-339. Hämtad den 13 mars 2018 från 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00918369.2014.972800 

Ödman, P-J. (2007). Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutik i teori och praktik. 

Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. 

 

http://svjt.se/svjt/2012/675
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenskat-samkonat-par-godkanda-for-adoption
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#short
http://www.acf.hhs.gov/programs/cb
http://www.valutaomvandlare.com/
https://www.1177.se/Vastmanland/Tema/Barn-och-foraldrar/Familjeliv-och-relationer/Foraldraskap/Vad-ar-en-familj/
https://www.1177.se/Vastmanland/Tema/Barn-och-foraldrar/Familjeliv-och-relationer/Foraldraskap/Vad-ar-en-familj/
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00918369.2014.972800


   

BILAGA A - MISSIVBREV  

Hej! 

Vi är två socionomstudenter som just nu skriver vår C-uppsats för Socionomprogrammet på 

Mälardalens Högskola. Vi undersöker vilka erfarenheter stjärnfamiljer har av 

adoptionsprocessen. De personer vi vänder oss till är par som identifierar sig som HBTQ 

personer och/eller ensamstående personer oavsett sexuell läggning, som har adopterat. Vi 

vill ta reda på vilka erfarenheter Ni har angående adoptionsprocessen och har möjlighet att 

berätta Er upplevelse. I alla sorters studier på Högskolan så är de forskningsetiska 

principerna av största vikt och informationskravet vi studenter har gentemot er som 

medverkar är att informera om följande: Det material vi får in kommer endast användas i 

denna studie och all medverkan är anonymt i studien. Medverkan kan närsomhelst avbrytas 

om så önskas och frågor kan avböjas om så önskas samt att allt material kommer att förvaras 

säkert och förstöras i samband med uppsatsens examination. Vi vill även fråga om er 

tillåtelse att spela in denna intervju? 

Tack för er medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

Johanna Brandfors och Hanna Endermark. 

För kontakt med oss hör av Er på denna mejl eller telefonnummer: 

Hanna: MAIL 

Telefon: ***-*** ** ** 

Johanna: MAIL 

Telefon: ***-*** ** ** 

mailto:hanna.endermark@live.se
mailto:Java92@live.se


 

 

BILAGA B – GRUNDLÄGGANDE INTERVJUMALL 

Bakgrund 
 Berätta gärna lite om dig/er? 

 Hur träffades Ni? (Om par). Hur såg familjekonstellationen ut då och hur ser den ut 
nu? Familj/Släkt? 

Adoptionen 
 Berätta om din/er adoptionsprocess? 

 Hur kommer det sig att valet blev adoption? 

 Från beslut till handling... 
 Hur kändes det att bli föräldrar? Första mötet med barnet? 

 Hur kändes det med att anknyta till barnet? Svårigheter? 

Bemötande 
 Hur har bemötandet från din omgivning sett ut? 

 Hur har bemötandet från myndigheterna sett ut? 

 Hur har bemötandet från samhället sett ut? 

Könsroller 
Känner du att könsroller/manliga eller kvinnliga förebilder behövs? I såna fall, varför och på 
vilket sätt? 
Adoptionsprocessen 

 Hur har adoptionsprocessen fungerat? 

 Hur gick urvalet till för vilket barn som Du/Ni fick adoptera? 

 Hur länge behövde ni stanna i ursprungslandet innan Du/Ni fick åka hem till Sverige? 

 Svårigheter? 

 Styrkor och svagheter i processen? 

 Hur upplevde Du/Ni bemötandet av de myndigheter Du/Ni träffade? 
 -Kommunen 
 - Socialtjänsten 
 - Adoptionsbyrån 
 - De berörda i ursprungslandet 

 Ekonomiska frågor; 
 Upplevde Du/Ni några ekonomiska utmaningar under processen? 
 Skulle Du/Ni bedöma den sammanlagda summan som försvarbar för vad som 

är rimligt att processen kostar? 
Övriga frågor 

 Vilket pronomen vill Ni att vi använder i vår C-uppsats? 

 Finns det några frågor eller något Du/Ni skulle vilja lägga till? 
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