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Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur människor ställer sig i frågan om homosexuellas rätt

till adoption och varför de resonerar som de gör. Vi vill också se vilka samhälleliga

förändringar som har lett fram till varför adoptionsfrågan har blivit aktuell. För att ta reda på

det har vi letat material i böcker, på Internet samt gjort kvalitativa intervjuer och

expertintervjuer. Vi har använt oss av fyra teoretiker i uppsatsen; Giddens, Foucault, Freud

och Mead, som alla hjälper till att förklara de slutsatser vi kommit fram till i analysen. Genom

historien har synen på homosexualitet förändrats från att under det antika Grekland ha varit

något statusfyllt till att senare betraktas som en sjukdom. Som det ser ut idag får

homosexuella par inte adoptera barn och homosexuella kvinnor har inte rätt till assisterad

insemination. Det har dock skett mycket inom politiken den senaste tiden och en lagändring är

inte långt borta. Det material vi fått ut ur våra intervjuer tyder på att det även har skett en

förändring vad gäller den ”vanliga” människans inställning till homosexualitet. Generellt har

de vi intervjuat en positiv inställning till homosexuellas rätt till adoption, dock visar det sig

finnas olika anledningar till varför. Generationstillhörighet och tidigare erfarenhet av

homosexualitet är några av de faktorerna, vilka avspeglar sig i resonemangen om sexualitet

och homosexualitet samt i de argument intervjupersonerna använder i diskussionen om

homosexuellas rätt till barn. Med andra ord visar det sig finnas skillnader mellan de åsikter

som till en början verkade så lika.
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1.0. Sammanfattning

Syftet med vår uppsats var att ta reda på hur människor ställer sig till homosexuellas rätt till

adoption och vilka bakomliggande faktorer som påverkat deras inställning. Frågeställningen

blev således: Hur ställer sig människor till homosexuellas rätt till adoption? Vad är det som

kan ha påverkat människor att tycka och tänka som de gör kring ämnet?

Vi började med en bakgrundsbeskrivning där vi tog upp hur historien har sett ut

beträffande homosexuellas situation och vilka beslut som har fattats inom politiken angående

homosexuellas rättigheter. Här sammanställde vi också de expertintervjuer vi gjorde med

representanter från fyra av våra riksdagspartier.

Sedan gick vi vidare med att försöka få svar på vår frågeställning. Detta gjorde vi

genom att använda oss av kvalitativ metod som bl.a. bestod i att göra åtta intervjuer. Utifrån

det material vi fick av intervjuerna gjorde vi sedan en analys. Till hjälp att tolka vårt material

använde vi oss av fyra teoretiker, Giddens, Foucault, Freud och Mead, vilka vi har tillämpat i

analysen.

I analysen har vi kommit fram till att intervjupersonernas tidigare erfarenhet av

homosexualitet spelar en avgörande roll för hur de resonerar i frågan om homosexuellas rätt

till adoption. Har man mindre erfarenhet av homosexualitet gör det också att man har en

tendens att se orsaken till homosexualitet som något biologisk eller genetiskt. Mycket

erfarenhet leder ofta till en mer okomplicerad bild, där det viktiga inte är varför människor är

homosexuella. Denna röda tråd kan vi även följa i diskussionen om könsroller och hur brist på

förebilder kan uppstå som ett problem om homosexuella skall få adoptera barn. De med lite

erfarenhet har ett traditionellt sätt att se på könsroller, vilket gör att de kan tro att ett

homosexuellt förhållande är könsfördelat på ett liknande sätt som ett heterosexuellt

förhållande. De med mer erfarenhet nämnde däremot inte att det fanns någon könsfördelning.

Det finns olika sätt att se på mobbing som ett problem i samband med diskussionen

om adoption. Vissa menar att människors inställning till homosexuella är en mognadsprocess

vilket innebär att barn till homosexuella antagligen kommer bli mobbade men att detta är

något som kommer bli bättre, medan andra menade att man måste försöka se en mer direkt

lösning på problemet med mobbing.

Efter en sammanfattning av vad vi har kommit fram till i analysen följer en

slutdiskussion där vi diskuterar vad vi tror kommer att hända i framtiden angående

homosexuellas rätt till adoption.
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2.0. Inledning

Homosexualitet har alltid varit något som av många människor uppfattats som onormalt eller

på något sätt avvikande. Trots att det har skett många förändringar beträffande samhällets

inställning till homosexualitet, framför allt de senaste årtiondena, så är de homosexuella

fortfarande en utsatt grupp, en grupp som inte har samma rättigheter som alla andra.

Som det ser ut i Sverige idag så har homosexuella fortfarande inte rätt att få pröva som

adoptivföräldrar. De har heller inte rätt till närstående adoptioner (kunna adoptera den andre

partnerns biologiska barn) och homosexuella kvinnor har inte rätt till assisterad insemination.

1995 fick homosexuella rättigheten att ingå registrerat partnerskap och senare tog de även

klivet in i kyrkan, d.v.s. de fick möjlighet att även gifta sig i kyrkan.

(http://www.justitie.regeringen.se/propositionermm/sou/pfd/sou2001_10a.pfd)

På senare år har det även börjat diskuteras om homosexuella ska ha rätt till adoption,

en diskussion som har förts både inom politiken och bland människor i största allmänhet. Med

medias hjälp har vi fått ta del av hur den politiska utvecklingen har gått. För inte så länge sen

fick vi i tidningarna läsa om hur socialdemokraterna röstat ja till att låta homosexuella få

pröva som adoptivföräldrar. Det har även förts många debatter i TV om homosexuellas rätt till

adoption, där både för- och nackdelar har lyfts fram. Uppenbarligen är homosexuellas rätt till

adoption ett hett ämne som det diskuteras mycket kring.

Men vad vet vi egentligen om hur den allmänna opinionen ser på frågan? Med andra

ord: Hur ställer sig den ”vanliga” människan till homosexuellas rätt till adoption? Det är detta

vi kommer att fokusera vårt arbete på. Vi vill ta reda på vad det är för resonemang som förs

bland människor när det gäller homosexuellas rätt till adoption. Vad är det för åsikter som

dyker upp i frågan, vilka resonemang förs, vilka ord är det som används? Vad är det för

argument som nämns i debatten om homosexuellas rätt till adoption? Vi vill också ta reda på

varför människor resonerar som de gör.

Frågan är om människors inställning till homosexualitet verkligen har förändrats eller

om fördomar och traditionellt tänkande fortfarande påverkar människor att se homosexualitet

som något onormalt eller avvikande. Vi menar att undersökningen kring den specifika frågan

om homosexuellas rätt till adoption kan påvisa de verkliga attityder individer har gentemot

homosexualitet som samhälleligt fenomen.
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2.1. Syfte och problemformulering

Syftet med vår uppsats är att ta reda på människors tankegångar kring homosexualitet och

homosexuellas rätt till adoption. Vi har valt att utgå från hur människor ställer sig till

adoptionsfrågan och utifrån det även försöka att få en djupare förståelse för varför de

resonerar som de gör. Även om två människor båda ställer sig positiva till att låta

homosexuella få adoptera barn, kan det finnas olika anledningar till varför de gör det. Det är

dessa anledningar vi vill titta närmre på i vår uppsats. Det huvudsakliga syftet med vår

uppsats är således att försöka se vad det är som påverkar människor att resonera som de gör

kring homosexuellas rätt till adoption.

Vår frågeställning blir således:

1. Hur ställer sig människor till homosexuellas rätt till adoption?

2. Vad är det som kan ha påverkat människor att tycka och tänka som de gör kring ämnet?

2.2. Disposition

I arbetet följer först en bakgrundsbeskrivning där vi kommer att ta upp hur inställningen till

homosexualitet har sett ut genom historien samt hur den politiska utvecklingen har gått

beträffande homosexuellas situation i samhället. Vi tar även upp hur fyra av våra

riksdagspartier ställer sig till homosexuellas rätt till adoption. Därefter följer ett avsnitt där vi

tar vi upp de teorier vi har valt att använda oss av i arbetet; Giddens, Foucault, Freud och

Mead. Efter den teoretiska genomgången kommer metoddelen. Innan vi går in på analysen

kommer en kort presentation av de intervjupersoner vi har valt att använda oss av i analysen.

Analysen är indelad i fyra teman, som alla belyser olika aspekter av människors inställning till

homosexuella och deras rätt till adoption. För att göra allt så lättförståeligt som möjligt finns

det även en sammanfattande diskussion av analysen. Vi avslutar uppsatsen med en

slutdiskussion.



4

3.0. Bakgrund

3.1. Historisk tillbakablick

Hur har människors inställning till homosexualitet sett ut genom tiderna? Har homosexualitet

alltid ansetts som avvikande eller onormalt? I det här avsnittet kommer vi att ta upp hur

människors inställning till homosexualitet har förändrats genom historien vilket vi kommer att

se ofta har sin förklaring i de samhällsförändringar som skett.

Långt tillbaks i tiden var homosexualitet inte något som betraktades som förbjudet

eller avvikande. I det antika Grekland tilläts och t.o.m. uppmuntrades homosexualitet. Detta

var dock bara i de högre samhällsklasserna. Det var vanligt att välbärgade män hade sexuella

kontakter med yngre män, något som ofta ansågs statusfyllt. Men detta var bara sexuella

kontakter och inget mer. De män som bara höll sig till yngre män och inte gifte sig ansågs

vara onormala och kunde utsättas för hårda straff. Det var med andra ord en väsentlig skillnad

mellan att utföra homosexuella handlingar och att leva som homosexuell vilket tyder på att

homosexualitet ändå inte var accepterat i det antika Grekland. (Carlsson, 1996),

(home.swipnet.se/~w-76582/homo/)

Inställningen till homosexualitet förändrades inte nämnvärt under en period på ca 600

år. Det var först under medeltiden när kristendomen bredde ut sig över Europa som de stora

förändringarna skedde. P.g.a. att kristendomen yrkade på ett liv i celibat och fördömde allt

som hade med sexualitet att göra, fick de homosexuella det särskilt svårt. Homosexualitet

ingick under denna tid i begreppet ”sodomi” som stod för förbjudna sexuella handlingar.

Straffet för sodomi var ofta mycket hårt och kunde ibland innebära döden. Eftersom

sexualiteten var något som betraktades som syndigt blev den också till något som

uppmärksammades, d.v.s. det blev en diskurs kring den. Under denna tid var det den

förbjudna sexuella handlingen man bestraffades för och inte för att man var en person med en

viss förbjuden sexuell läggning. (Giddens, 1998)

Detta ändrades dock i samband med upplysningstiden i slutet av 1700-talet. Kyrkans

makt hade försvagats vilket medförde att den religiösa synen på sexualitet ersattes av en

medicinsk. Detta innebar att man ville ha förklaringar på allt som inte ansågs normalt,

däribland homosexualitet, för att sedan ha möjlighet till att bota det. Man hade nu börjat

uppmärksamma ”nya” grupper i samhället och deras sexualitet och en av grupperna var de

homosexuella. Staten hade börjat intressera sig för människors privatliv på ett helt annat sätt
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än vad kyrkan hade gjort. Kyrkan hade aldrig varit direkt intresserad av den enskilde

individens liv utan det viktiga hade varit att människor inte handlade på ett sätt som stred mot

kyrkans regler och moral. Staten ville däremot ha kontroll i den mening att de ville ha inblick

i hur människor verkligen levde. Följden av detta blev att människor placerades in i olika

fack, s.k. typologier. Det talades om den kriminelle, den sinnessjuke, den homosexuelle o.s.v.

Som följd av detta blev sexualiteten ännu mer uppmärksammad, men nu på ett annorlunda

sätt. Det var inte längre de sexuella handlingarna som låg i fokus, utan den sexuella

identiteten. Nu blev homosexualitet till ett begrepp och myntades 1869 av den ungerska

författaren Karl Maria Benkert, vilket bl.a. innebar att det sattes en stämpel på homosexuella

och man såg på dem som en grupp människor i samhället (Bra böckers lexikon nr 11, 1994).

Denna förändring innebar att homosexualitet blev mer än bara en sexuell läggning, det blev

även till en livsstil. Homosexualitet fortsatte dock att ses som något avvikande och onormalt,

skillnaden var bara att man såg den homosexuelle som en onormal person istället för att se

den homosexuella handlingen som en onormal handling. (http://cgi.student.nada.kth.se/cgi-

bin/d95-aeh/get/foucault?lang=se)

Under den senare delen av 1900-talet har samhället förändrats på många plan.

Religionens makt har försvagats och de traditionella samlevnadsfrågorna har ifrågasatts. 1944

tog man i Sverige bort förbudet mot homosexuella förbindelser, man fortsatte dock att se på

homosexualitet som en sjukdom. Det var inte förrän 1979 homosexualitet ströks ur

socialstyrelsens sjukdomsklassifikation. (Widegren & Ytterberg. 1995)

De senaste årtiondena har toleransen mot homosexuella ökat. Samtidigt fortsätter

forskare att försöka hitta en förklaring på homosexualitet. Det man vet är att det kan finnas

genetisk påverkan. Studier på enäggstvillingar visar att där en av tvillingarna är homosexuell,

är i 52 % av fallen båda homosexuella. När det gäller tvåäggstvillingar är siffrorna endast 22

%. När det kommer till adopterade barn, som inte har någon gemensam genetisk uppsättning,

var det bara 6 % av fallen där båda var homosexuella. Det har även vuxit fram olika teorier

om att hormoner skulle styra den sexuella orienteringen. (Bra böckers lexikon Nr 11, 1994)

Men det är inget som har gett några direkta svar på orsaken till homosexualitet.

Under 1990- talet har stora förändringar skett för homosexuella. Det har blivit tillåtet

med registrerat partnerskap och diskussionen om homosexuellas rätt till adoption är nu år

2002 hetare än någonsin. Detta leder oss naturligt vidare in på nästa avsnitt där vi tar upp vad

som skett inom politiken de senaste 20 åren.
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3.2. Politisk tillbakablick

Vad har då hänt inom politiken när det gäller homosexuella och deras rättigheter? När blev

det för första gången aktuellt att tala om att homosexuella skulle ha möjlighet till att adoptera

barn? I detta avsnitt kommer vi att ge en beskrivning av hur olika politiska beslut har fattats

angående homosexuellas situation i samhället.

Det har genom åren tillsatts en rad olika utredningar angående homosexuellas

rättigheter. 1978 tillsatte regeringen en kommitté med uppgift att bland annat sammanställa

och redovisa tillgänglig vetenskaplig dokumentation om homosexualitet och föreslå åtgärder

som syftade till att undanröja den diskriminering som fortfarande fanns av homosexuella.

Samtidigt togs även frågan om homosexuellas rätt till adoption upp och vad man då kom fram

till var att det är barnets intresse som ska stå i förgrunden vid en adoption och att redan den

omständigheten att barnet är adopterat kan väcka en känsla hos det att vara avvikande. 1984

avvisade utredningen - som lämnade sitt betänkande Homosexuella och samhället - även

tanken på äktenskap mellan homosexuella med hänvisning till de grundmurande värderingar

som fanns i samhället om äktenskapet som en institution för familjebildning mellan en man

och en kvinna. Men trots detta blev inställningen till homosexuella allt mer positiv ju mer

åren gick. 1991 blev registrerat äktenskap aktuellt och regeringen tillsatte en kommitté med

uppdrag att dels göra en utvärdering av lagen om homosexuella sambor, dels överväga en

lagstiftning om registrerat partnerskap. Under tiden kom även adoptionsfrågan åter upp för

diskussion. Regeringen tillsatte en panterskapskommitté som hade som uppgift att undersöka

den forskning som bedrivits med inriktning på barn som vuxit upp i homosexuella familjer. I

kommittén kom de fram till att ett registrerat partnerskap inte skulle omfatta gemensamt

föräldraansvar med anledning av att de inom forskningen kunde se att det rådde delade

meningar om den homosexuella familjebildningens inverkan på barns utveckling. 1 januari,

1995 trädde lagen om registrerat partnerskap i kraft men fortfarande stod regeringen fast vid

vad kommittén kommit fram till 1991, att registrerat partnerskap inte innebar någon möjlighet

till adoption eller någon typ av föräldraansvar. Frågan om homosexuellas rätt till adoption

fortsatte att diskuteras utan att några beslut fattades.

Det var inte förrän 1999 den stora förändringen skulle ske. Det hade kommit in en rad

olika motioner med förslag om en lagändring vilket gjorde att man kom fram till att frågan om

homosexuellas rätt till adoption borde undersökas ytterligare. Vid regeringssammanträdet den

4 januari 1999 beslöt regeringen att det skulle tillsättas en parlamentarisk sammansatt
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kommitté som skulle ha som uppgift att undersöka och analysera villkoren för barn i

homosexuella familjer. Kommittén bestod av representanter från de olika riksdagspartierna

som till hjälp i sitt arbete även hade sakkunniga från Justitiedepartementet och

Socialdepartementet. Som experter hade de även f.d. överdirektören från Statens nämnd för

internationella adoptionsfrågor, en barn- och ungdomspsykiater, representanter från Rädda

barnen, RFSL, Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och en legitimerad psykolog och

psykoterapeut, barnombudsmannen och ombudsmannen mot diskriminering på grund av

sexuell läggning. Den huvudsakliga frågan som kommittén hade att ta ställning till var om

homosexuell läggning hos föräldrarna är en sådan omständighet som gör det sakligt motiverat

att särbehandla homosexuella i frågan om rättsligt föräldraskap.

I sitt uppdrag började kommittén med att se på vad det hade gjorts för forskning av

ämnet i Sverige. Vad de hittade var två betänkanden; från Utredningen om homosexuellas

situation i samhället från 1984 och Partnerskapsutredningen från 1991, en del

studentuppsatser på B- och C-nivå samt en rapport från en hearing som Folkhälsoinstitutet

genomfört på temat homosexuella och barn. Men man hittade alltså inga särskilda studier eller

forskning av barn med homosexuella föräldrar. Den forskning som fanns avsåg internationella

studier. Detta innebar att man i brist på svensk forskning istället fick titta på den forskning

som bland annat gjorts i USA och Storbritannien. Eftersom det tidigare inte funnits några

studier av förhållandena i Sverige lät kommittén även genomföra kompletterande studier till

den internationella forskningen, dels för att få kunskap om situationen för barn i

homosexuella familjer i Sverige, dels för att kunna bedöma om den kunskap som finns om

barn i andra länder även har relevans för svenska förhållanden. Syftet med både de

internationella och svenska studierna var att få kännedom om huruvida och i så fall hur

föräldrarnas homosexuella läggning påverkar barns utveckling och livsvillkor. Detta gjorde att

kommittén därför tittade (som tillsattes av regeringen i januari 1999) på den psykologiska och

sociala utvecklingen hos barn med homosexuella föräldrar och barnets

könsidentitetsutveckling. De såg även på den forskning som gjorts när det gäller de

homosexuellas roll som föräldrar, vad de har för förhållningssätt till barnen och deras förmåga

att erbjuda god omvårdnad och omsorg.

Av den samlade forskningen kunde kommittén dra en rad olika slutsatser, vilka var:

Föräldrarnas sexuella läggning har inte någon betydelse för barns förutsättningar att utvecklas

gynnsamt. Vad som är viktigt är att barnet får kärlek och omsorg, vilket både homosexuella

och heterosexuella har lika stor möjlighet att ge. Det har inte framkommit något som ger

anledning att anta att adopterade barns identitetsutveckling skulle påverkas negativt om de
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lever tillsammans med homosexuella föräldrar. Det är föräldrarnas förmåga att förmedla

trygghet, gemenskap och samhörighet som är avgörande för barnets möjlighet att bygga upp

en stabil identitet. Ett barns upplevelse av att vara avvikande och annorlunda beror på de

kulturella och sociala sammanhang barnet befinner sig i. Detta innebär att barnets föräldrar

kan vara en avgörande faktor vad gäller avvikelse men inte alltid, eftersom det är så mycket

annat som också är med och påverkar.

Utifrån de slutsatser kommittén drog kom de i kommittén fram till att de rättsliga

skillnader som finns idag vad gäller homosexuella respektive homosexuella pars möjligheter

att adoptera barn inte längre är sakligt motiverade och föreslog därför att registrerade partner,

i likhet med makar, ska ges möjlighet att gemensamt prövas som adoptivföräldrar. De olika

förslagen bestod i att tillåta internationella adoptioner, närstående adoptioner (en registrerad

partner ska kunna adoptera den andre partnerns biologiska barn) och att lesbiska par ska ges

tillgång till assisterad insemination. Beslut om att lägga fram förslagen blev klart den 31

januari 2001. (http://www.justitie.regeringen.se/propositionermm/sou/pfd/sou2001_10a.pfd)

Efter det har en rad olika s.k. remissinstanser gett sitt tyckande i kommitténs förslag.

Remissinstanserna har bestått av flera domstolar, ett antal myndigheter, några

universitetsinstitutioner, organisationer för homo- och bisexuella, organisationer som

förmedlar adoptioner och föreningar för adopterade, med flera. De flesta remissinstanser satte

sig emot möjligheten till adoptioner samtidigt som det var få som var helt avvisade till

kommitténs alla förslag. Den remissinstans som var mer negativ än positiv var

Socialstyrelsen. De satte sig emot att homosexuella par ska ges möjlighet att gemensamt

prövas som adoptivföräldrar och även att lesbiska par ska ges tillgång till insemination.

Däremot var de positiva till närstående adoption. Deras argument var att utredningen i alltför

liten utsträckning tagit hänsyn till adopterade barns situation och menar att det underlag som

kommittén presenterar inte håller som saklig grund för en lagändring. I remissvaren fanns en

genomgående positiv inställning till närstående adoption, men en negativ inställning till att

homosexuella ska ges möjlighet till att gemensamt adoptera barn på samma villkor som

heterosexuella.

Efter att remissinstanserna hade gett sitt tyckande var det dags för regeringen att ge

sitt. Den 7 november 2001 hölls på socialdemokraternas partikongress en omröstning om

homosexuella skulle möjlighet till att få adoptera. Resultatet blev ett ja till alla förslagen

(internationella adoptioner, närstående adoptioner och assisterad insemination), med en rösts

majoritet, trots att många av remissinstanserna alltså ställt sig negativa i frågan. Även

folkpartiet har på sin partikongress redan i höst röstat ja till att låta homosexuella få möjlighet
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till att prövas som adoptivföräldrar. I de flesta partier har frågan tagits upp även om ingen

officiell omröstning har gjorts. Det som återstår nu är att regeringen ska förhandla om

innehållet i lagrådsremissen som sedan ska överlämnas till lagrådet; ett sista steg innan

regeringen lägger fram en proposition för riksdagen. Förmodligen kommer det att dröja till

maj innan riksdagen kommer att kunna rösta om en proposition. Sedan återstår att se om det

blir en lagändring eller inte. Blir det så kommer den antagligen att träda i kraft år 2003.

(http://www3.rfsl.se/homoplaneten/)

I nästa avsnitt kommer vi ta upp hur fyra av våra riksdagspartier ställer sig till

homosexuellas rätt till adoption.

3.3. De politiska partiernas inställning

Hur förs diskussionen om homosexuellas rätt till adoption inom partierna? Vad har de

accepterat och vad finns kvar att göra? Vad kommer att hända i framtiden? För att få svar på

dessa frågor valde vi att göra fyra expertintervjuer med representanter från

socialdemokraterna, moderaterna, vänsterpartiet och folkpartiet. Utifrån det material vi fått ut

av intervjuerna och den allmänna information vi skaffat oss om partierna innan intervjuerna,

väljer vi i det här avsnittet att göra en kort sammanfattning av varje partis åsikt i frågan om

homosexuellas rätt till adoption. Representant för socialdemokraterna är Margareta Dovsjö

som sitter som kommunalråd i Lund och för moderaterna Mathias Schneider som är

ombudsman för södra och västra Skåne. Hos vänsterpartiet pratade vi med Hanna Thomé som

arbetar med diskrimineringsfrågor, HBT och hos folkpartiet talade vi med Ulf Nilsson som

sitter i regeringen och arbetar med utbildningsfrågor.

3.3.1. Socialdemokraterna

Socialdemokraterna har sagt ja till att låta homosexuella pröva som adoptivföräldrar. De sa ja

till alla frågor; närstående adoptioner, internationella adoptioner och till assisterad

insemination. Dock ser det ut som att de avvaktar med att ge förslag om en lagändring vad

gäller assisterad insemination på grund av svårigheten att fastställa det rättsliga föräldraskapet

(http://www3.rfsl.se/homoplaneten/) När vi tar upp adoptionsfrågan med Margareta Dovsjö

medger hon att det sannerligen inte är en lätt fråga, men att hon ändå anser att det är en

naturlig fortsättning då man redan har gett homosexuella rätt till registrerat partnerskap. Hon
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är alltså en av dem i partiet som är för att låta homosexuella pröva som adoptivföräldrar. Men

eftersom partiet är ganska splittrat i frågan (det röstades på partikongressen ja med bara en

rösts övervikt) finns det givetvis även många som är emot. Det huvudargument som finns

emot är att det kommer bli jobbigt för barnen, i skolan och bland kompisar, p.g.a. att de har

två mammor eller två pappor. Men det motargument som Margareta själv tar upp då är att det

finns så oerhört många traditionella familjer där barn far illa. Har man grundsynen att barnen

ska känna trygghet, och att de ska få kärlek och uppmärksamhet så menar hon att

homosexuella är minst lika bra föräldrar som andra. När det gäller det problem som innefattar

att barnet inte skulle få tillgång till både manliga och kvinnliga förebilder ser Margareta inte

något hinder. Hon menar att familjen som sådan inte längre är så traditionell som den var för

några år sen. Ofta har barn kanske två mammor, en styvmamma och en biologisk mamma, då

skilsmässa är vanligt förekommande. Detta innebär att en familj med homosexuella föräldrar

därför inte skulle anses som något skadligt för barnets identitetsutveckling. Dessutom finns

det inte bara manliga och kvinnliga förebilder i familjen utan även i t.ex. skolan.

3.3.2. Moderaterna

Moderaterna har ännu inte bestämt sig om dem skall säga ja till en lagändring där man tillåter

homosexuella adoptera barn och även assisterad insemination lesbiska kvinnor. De väntar på

den statliga utredning som kommer att vara klar till årsskiftet 2001/2002 och innan dess har

de ingen slutgiltig åsikt och har inte debatterat ämnet i någon större utsträckning. Men enligt

Mathias Schneider, moderaternas representant, kommer moderaterna förmodligen i slutändan

ändå att säga ja, oberoende av resultatet från undersökningen. Han ser egentligen inte några

direkta hinder till att låta homosexuella få adoptera barn. Enligt partiets linjer skall inte den

sexuella läggningen vara avgörande. Moderaterna är mycket noga med att en sån här fråga

alltid skall ses ur barnets perspektiv och att säga att det handlar om en vuxens rätt till barn blir

då helt fel. Det viktigaste är barnets trygghet, inte en vuxen människas behov. Samtidigt säger

moderaterna att man alltid skall se det ur individens synvinkel. Skall man minska på

människors frihet, skall man alltid visa varför det är motiverat.

(http://www.moderat.se/politik/index.asp?MainID=2&SubID=2052&AmneID)

Det Mathias kan se som ett problem är internationella adoptioner. Moderaterna anser

att det finns ett överhängande hot från vissa länder att de vägrar låta Sverige adoptera barn om

det blir lagligt för homosexuella att adoptera barn. Han tar upp arabländer som exempel.
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Enligt lag klassas homosexualitet som en sjukdom i många av de länderna. På frågan om man

visste detta säkert svarar Mathias att det visserligen bara är teorier, men han tror att det kan bli

realitet. För övrigt ser inte Mathias några hinder och tror att en lagändring till slut kommer att

bli realitet, oavsett om moderaterna säger ja eller inte.

3.3.3. Vänsterpartiet

Vänsterpartiet anser att homosexuella skall få adoptera barn och att lesbiska kvinnor skall få

rätt till assisterad insemination. Deras argument är att det skall vara lika rättigheter för alla

människor, dessutom tror de inte att homosexuella blir sämre föräldrar än någon annan.

Vänsterpartiet anser att de argument som finns mot att homosexuella skall få adoptera är

oriktiga. De kritiserar bl.a. socialstyrelsen p.g.a. att de sätter sig mot förslaget om en

lagändring efter den statliga utredning som gjorts. Socialstyrelsens argument mot eventuellt

föräldraskap av homosexuella är att det inte finns tillräckligt med forskning inom området,

vilket vänsterpartiet visserligen kan hålla med om. Det andra argumentet är utanförskap. Barn

som adopteras från ett annat land förväntas få det jobbigare än andra barn för att de ser

annorlunda ut. Det skulle dessutom bli dubbla påfrestningar om föräldrarna var homosexuella.

Men Hanna Thomé, vänsterpartiets representant, menar att föräldrar som redan är utstötta

skulle klara av att ta hand om ett barn som har svårigheter från början, eftersom de är vana vid

dessa konfrontationer. Dessutom är läget för många barn i tredje världen så mycket värre än

hur situationen skulle bli i Sverige. Trots att det har blivit bättre finns det fortfarande mycket

fördomar mot homosexuella i dagens samhälle. Ett sätt att få bort dem, menar Vänsterpartiet,

är att göra så att lagstiftningen är samma för alla människor, vilket den inte är idag. Som det

ser ut nu skyddas inte homosexuella av samma diskrimineringsslagar som heterosexuella. Om

alla människor skyddades av samma lagar kommer diskriminering att försvinna och vi

kommer att få ett jämlikt samhälle. Problemen med intolerans mot homosexuella skulle

således minska.

3.3.4. Folkpartiet

Folkpartiet beslutade på landsmötet i Lund för några månader sedan att partiets linje skall

vara att säga ja till homosexuellas rätt till att prövas som adoptivföräldrar vilket även

innefattar internationell adoption. Innan var deras inriktning att man bara sa ja till närstående
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adoption. Deras huvudargument för homosexuellas rätt till prövning är att man alltid ska utgå

från individen. Om man säger nej till rätten att prövas, har man samtidigt sagt nej till

homosexualitet. Det andra argumentet handlar om problematiken kring internationella

adoptioner. Men enligt Ulf Nilsson, som vi intervjuat, finns det inget som tyder på att det

skulle uppstå svårigheter. De länder som har blivit tillfrågade om de kan tänka sig att adoptera

barn till homosexuella par har antingen inte svarat, eller svarat svävande. Några menar att

länderna p.g.a. diplomati inte svarat ärligt. Risken att något land skulle sätta totalstopp så

varken hetero eller homosexuella skulle få adoptera barn, menar Ulf är minimal. Dessutom är

det lagligt i vissa delstater i USA och i Holland för homosexuella att adoptera barn. Men om

det trots allt skulle bli svårigheter får Sverige möta det landets önskningar, anser folkpartiet.

Diskussionen om det kan bli problem med förebilder anser folkpartiet vara lam. Samhället

kan aldrig styra vilka förebilder ett barn får. Det finns redan barn som bor med bara sin

mamma o.s.v. men det går man inte in och reglerar. Tillåts ensamstående att adoptera, skall då

inte homosexuella få adoptera? Man kan diskutera de ideala familjeförhållanden, men att

lagstifta hur människor skall leva är omöjligt, menar folkpartiet. Om det är två föräldrar som

älskar sitt barn och inte har ett leverne så barnen far illa, skall de givetvis få ha barn.

Folkpartiet har inte tagit ställning till om huruvida lesbiska skall få assisterad insemination.

Dilemmat är att komma fram till vilken skyldighet donatorn har. Men principiellt är de

positiva till insemination.

Efter att ha gjort denna bakgrundsbeskrivning som innehållt både en historisk och en

politisk tillbakablick samt en sammanfattning av hur socialdemokraterna, moderaterna,

vänsterpartiet och folkpartiet ställer sig till homosexuellas rätt till adoption kommer vi i nästa

avsnitt att gå in på den teoretiska bakgrunden och presentera de teorier vi valt att basera vår

analys på.
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4.0. Teoretisk bakgrund

Vi har valt att använda oss av fyra olika teorier som alla på sitt sätt förklarar och ger sin syn

på fenomenet homosexualitet. De fyra teorierna är: Giddens teori om hur synen på

sexualiteten har förändrats i det senmoderna samhället, Foucaults teori om hur homosexualitet

som begrepp har uppkommit och blivit till en livsstil, Freuds teori om ”Oidipuskomplexet”

och slutligen Meads teori om ”den generaliserade andre”. Vi kommer i detta avsnitt att göra

en sammanfattande beskrivning av varje teori för att senare återkomma till dem i analysen.

4.1. Giddens

Giddens tar i sin teori om det senmoderna samhället upp hur synen på sexualiteten har

förändrats, och därmed även synen på homosexualitet. Denna förändring är en i raden av de

många förändringar som har skett i och med det senmoderna samhällets framväxt. För att

förstå hur synen på sexualiteten har förändrats gäller det även att få en inblick i hur övriga

förändringar har uppstått, eftersom de alla är med och påverkar varandra. Hur förklarar då

Giddens dessa förändringar?

Ett begrepp som Giddens ser som ett specifikt drag hos moderniteten är reflexivitet.

Denna ökade reflexivitet innebär att våra vardagliga handlingar inte längre är lika tätt

sammanbundna med traditionen. I det traditionella samhället var det mesta i livet mer eller

mindre utstakat. Numer måste vi reflektera över det mesta i vår vardag. Tidigare gifte man sig

t.ex. för att det var en del av traditionen medan vi idag gör det som del av en reflekterande

process. Nu måste vi kunna motivera varför vi ingår äktenskap.

Det moderna samhällets framväxt har också inneburit en förändring av intimiteten,

vilket innebär att självet och självidentiteten har lösgjorts. Självet är idag inte någon given

storhet utan även det ett reflexivt projekt. För att skapa en självidentitet måste man ständigt

göra val. Vem är jag? Hur vill jag leva mitt liv? Giddens tar ”det rena förhållandet” som

exempel, som berör den reflexivitet som pågår i valet av partner. Det rena förhållandets

uppkomst bottnar i upplösningen av de yttre faktorernas betydelse för förhållandet. Förr

arrangerades äktenskapet ofta av föräldrar och/eller ingicks av ekonomiska skäl. Nu ingår

man ett förhållande för sin egen skull, för vad man själv tror att man kan få ut av förhållandet.

Är man inte nöjd med förhållandet gör man slut. Ständigt ställer man sig själv frågor som ”är
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han rätt för mig”?, ”trivs jag med det här förhållandet?”. Detta fanns det inte möjlighet för på

samma sätt i det traditionella samhället.

Denna reflexivitet gäller även för sexualiteten. Förut var sexualitet inget man kunde

välja eller något man reflekterade över. Den var mer kopplad till fortplantingen och ansågs

inte vara något man gjorde enbart för njutnings skull. ”Den plastiska sexualiteten” är ett

begrepp som visar på denna förändring, d.v.s. att sexualiteten inte längre är sammankopplad

med fortplantingen. Detta innebär att man, som när det gällde äktenskapet, har större

möjlighet till reflektion – man gör ett val, även när det gäller sin sexualitet. Således har

sexualiteten blivit en viktig del av vårt självförverkligande och vår identitetsutveckling.

Homosexualitet är ett exempel på den plastiska sexualiteten, eftersom det i ett sådant

förhållande inte är möjligt att fortplanta sig på naturlig väg. (Andersen & Kaspersen 1999)

Giddens menar att den största förändringen av synen på sexualiteten har skett under de

senaste decennierna. Sexualiteten har blivit till något flytande och obestämt. Den är inte

längre något naturgivet, något som vi godtar som om den vore något förutbestämt.

Denna förändring har som nämnts tidigare även inneburit en förändring i synen på

homosexualitet. Homosexualitetens ”entré i dagsljuset” har varit en mycket viktig process

med viktiga konsekvenser för sexualiteten i allmänhet. ”Gay” har blivit en term för

självbeskrivning. Detta har medfört en allt mer spridd uppfattning av sexualiteten som en

karaktärsegenskap. Sexualiteten är något vi ”har” och som vi kan förändra. (Giddens, 1995)

Vi kommer i analysen märka att den förändring i synen på sexualiteten som Giddens

tar upp känns igen i intervjupersonernas resonemang om sexualitet. Att det främst är hos den

yngre generationen vi kan se dessa tendenser visar också på att förändringen är något

förhållandevis nytt, något som den äldre generationen ännu inte riktigt hunnit genomgå.

4.2. Foucault

Likt Giddens ger även Foucault i sin teori en beskrivning av hur synen på sexualiteten har

förändrats, men går längre tillbaks i tiden. I sitt verk ”Sexualitetens historia” gör han en

historisk överblick av begreppet ”sexualitet” och argumenterar mot den vanliga tesen att

sexualiteten skulle ha förtryckts i det västerländska samhället sedan 1600-talet. Han menar

istället att västerlandet sen länge har varit sexualfixerat och att den sociala normen att inte tala

om sexualitet har skapat en diskurs kring den, något som gjort sexualiteten närvarande på ett

sätt den inte skulle ha varit om den uppfattats som något fullt naturligt. Själva begreppet
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”sexualitet” anser Foucault vara ett resultat av denna diskurs. Förbuden har dessutom gjort att

det har skapats sexuella identiteter och en mångfald av sexualiteter som inte skulle ha funnits

annars. (cgi.student.nada.kth.se/cgi-bin/d95-aeh/get/foucault?lang=#sammanfattning)

 I den historiska överblicken tar Foucault bland annat upp kristendomens viktiga roll i hur

synen på sexualiteten har förändrats. Kristendomens syn på sexualiteten grundar sig till stor

del på bekännelsen. Denna bekännelse innefattar till stor del bikten, som bekant gick ut på att

bekänna sina synder. Sexualitet ansågs vara något syndigt och det var just därför sexualiteten

förstärktes och blev till något man ständigt skulle lägga märke till.

(cgi.student.nada.kth.se/cgi-bin/d95-aeh/get/foucault?lang=#bikt)

Denna syn förändrades i och med upplysningen i slutet på 1700-talet, då sexualiteten

blev till en vetenskap. Detta innebar bland annat att man ställde upp mängder med

”onaturliga” sexuella beteenden och samtidigt började uppmärksamma ”nya” grupper i

samhället och deras sexualitet; bl.a. barn, kriminella, sinnessjuka och de homosexuella. Nu

såg man sexualiteten som något som utgjorde kärnan i vissa personers identitet. Där man

tidigare har sett homosexuella relationer som en synd som kunde begås från gång till gång

uppstod nu istället en grupp av ”homosexuella”. Tidigare hade man alltså inte sett

homosexualitet som någonting som var en fundamental del av personen utan en handling,

någonting som han eller hon gjorde. All denna fixering vid sexualiteten ingick som en del i

statens strategi att måna om hälsa och rasens renhet. Det fanns en sammanblandning av idéer

om befolkningstillväxt, veneriska sjukdomar och ärftlighet som skapade tanken att många

former av sexuellt beteende var farligt. (cgi.student.nada.kth.se/cgi-bin/d95-

aeh/get/foucault?lang=#hysteri)

I samband med denna analysering av de sexuella handlingarna skapas begreppet

”sexualitet”, menar Foucault. Han anser att sexualitet och sexuellt beteende inte är någonting

naturligt, kategorier som existerar i verkligheten. Istället rör det sig om sociala konstruktioner,

kategorier som bara kan existera i ett samhälle och som sannolikt inte heller är tillämpbara på

andra samhällen än vårat. Foucault menar till exempel att det vi kallar för homosexualitet inte

kan existera utanför vår specifika kulturella kontext. Sexualitet är nämligen mer än det

sexuella beteendet. Det är även en kulturell företeelse. (cgi.student.nada.kth.se/cgi-bin/d95-

aeh/get/foucault?lang=#konstruktivism)

 Vi har i vårt arbete valt att använda oss av Foucaults teori främst när det gäller den

historiska bakgrunden eftersom han ger en väldigt intressant och utförlig beskrivning av hur

just homosexuellas situation har ändrats genom historien. Men vi kommer också att använda

oss av den i analysen för att visa hur ”homosexuella” som kategori, enligt Foucaults synsätt,
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bara är en social konstruktion. Vi kan i vissa fall märka att några av de vi intervjuat har ett

liknande synsätt. Detta gäller främst intervjupersonerna från den yngre generationen som

tendrar att inte alltid se de sexuella kategorierna som så självklara.

4.3. Freud

Freud tar i sin teori om ”Oidipuskomplexet” upp hur viktigt det är för barnets könsutveckling

att både ha tillgång till manliga och kvinnliga förebilder. Detta är något som berör den

problematik många tar upp i samband med diskussionen om homosexuella ska ha rätt till

adoption. Många anser att ett barn med homosexuella föräldrar löper risk att få en störd

könsutveckling p.g.a. brist på manliga och kvinnliga förebilder Här blir alltså teorin om

Oidipuskomplexet relevant och är något vi kommer att knyta an till i analysen.

Enligt Freud går barnet från födseln fram till det är 5 år gammalt igenom tre faser:

orala, anala och falliska fasen. Om inte barnet går igenom eller får genomarbeta dessa stadier

kommer det att få störningar i beteendet som gammal, vilket kallas för ”fixering”. Vid

fixering kan barnet som vuxen bete sig som om det vore kvar i den fas det fastnade i. Ett

exempel är om barnet inte får gå igenom den orala fasen kan det som vuxen börja röka,

dricka, få ätstörningar o.s.v. Att gå tillbaka till en fas kallas för regression och sker t.ex. vid

för mycket stress.

Oidipuskomplex innebär att ett barn konkurrerar mot föräldern av samma kön om

föräldern med det motsatta könet. Om det är en pojke kommer han vid en viss ålder inse att

flickor saknar det manliga könsorganet. Det gör att pojken blir orolig och känner

kastrationsångest. Barnet börjar konkurrera med sin far om modern och har ett fientligt

beteende mot sin far. Problemet löses genom att pojken istället för att döda sin pappa,

identifierar sig med honom. Han får på det viset föräldern med det motsatta könet. Istället för

nederlag blir det identifikation. När barnet identifierar sig med en person tar den dess moral

och värderingar och gör det till en del av personligheten.

Om barnet inte får gå igenom den falliska fasen och oidipuskomplex ordentligt ger det

givetvis men. En fallisk person har ett behov av att vara extremt manlig eller kvinnlig, vilket

beror på att mannen fortfarande har kastrationsångest och kvinnan känner av penisavund.

Även fast de flesta inte riktigt håller med Freud i hans teori, en teori som numer av

många anses som gammal, tror vi ändå att mycket av det Fred tar upp fortfarande kan influera
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människors tankar om barns könsutveckling och vikten av manliga och kvinnliga förebilder.

Detta gjorde att vi valde att ta med teorin i analysen. (Pervin & John, 1996)

4.4. Mead

Meads teori om ”den generaliserade andre” berör även den barnets utveckling som

uppenbarligen är viktig att ta upp i diskussionen om homosexuellas rätt till adoption.

För att socialiseras in i samhället behöver barnet gå igenom flera processer. En av dem är att

ta över den generaliserade andre, att ta någon annans roll och göra den till en del av sig själv.

Med generaliserade andre menar Mead att det är genom spel som barnet lär sig att ta

till sig andras attityder gentemot sig själv. Genom denna process gör sig barnet medvetet om

ett jag som objekt eller individ och utifrån dessa attityder formar sedan barnet en identitet. Ett

barn som är med i ett spel måste lära sig att ta attityder från andra medverkande genom att ta

den andre individens roll. Rolltagandet pågår konstant och barnet tar roller från de personer

som är runtomkring, speciellt de personer barnet är beroende och blir kontrollerat av t.ex. sina

föräldrar.

Men för att det skall vara någon vits med ”generaliserade andre” måste barnet inte

endast ta de andras förhållningssätt gentemot honom och attityder mot andra inom den sociala

processen, utan han måste också ta de andras inställning till den aktivitet som barnet är

engagerat i. Det är då barnet kan skapa ett fullkomligt jag.

Det som kallas för generaliserade andre är den organiserade grupp som ger barnet dess

jag. Genom att vara ”den andre” ärver barnet attityder mot honom och gör dem till sina egna

egenskaper. Han tar över samhällets värderingar och blir en väsentlig del av det.

Vi kommer i analysen att ta upp den generaliserade andre i samband med den

diskussion som förs om mobbing. Ett barn med homosexuella föräldrar anses av många ha

lättare för att utsättas för mobbing än andra barn. Anledningen till att diskussionen om

mobbing tas upp i detta sammanhang är att homosexualitet fortfarande inte är riktigt

accepterat av samhället. Det anses fortfarande som något onaturligt och avvikande. Barnet tar

efter samhällets värderingar och gör de till sina. Det är i detta sammanhang vi kommer att ta

upp teorin om den generaliserade andre i analysen.

Nu har vi gått igenom den teorietiska bakgrunden, som vi alltså kommer återkomma

till i analysen, och i nästa avsnitt följer metoden. (Andersson & Kaspersen,1999; Morris,

1962)
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5.0. Metod

Vilken metod har vi använt för att få det kunskapsunderlag vi behöver? I detta avsnitt kommer

vi att gå igenom hur vi gått tillväga vad gäller både val av metod och val av

informationskällor. Här följer nu en redovisning av hur uppsatsen är utförd.

5.1. Val av metod

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod baserad på tolv intervjuer. Eftersom syftet med

uppsatsen är att ta reda på varför människor resonerar som de gör beträffande homosexuellas

rätt till adoption finner vi den kvalitativa metoden lämpligast. Den kvalitativa metoden

grundar sig på forskarens egna tolkningar av de material han/hon fått in, d.v.s. det

hermeneutiska angreppssättet. Detta innebär att man som forskare inte bara ägnar sig åt att

beskriva en viss händelse utan också hur de människor som är inblandade känner och tänker

kring händelsen, i vårt fall homosexuellas rätt till adoption. (Thurén, 1999)

Den största fördelen med kvalitativ metod är att man som forskare får en helhetsbild

av det man vill undersöka. I intervjusituationen blir det möjligt att följa upp frågorna med

följdfrågor, vilket leder till att man får tillgång till svårtillgänglig och detaljerad information.

Dock får man inte glömma bort förförståelsens påverkan. Eftersom uppsatsen grundar sig på

våra egna tolkningar innebär det oundvikligen att vår förförståelse färgar vår analys. Vi har

båda olika erfarenheter och sätt att se på saker och ting vilket givetvis format våra tolkningar

och slutsatser. Det är således omöjligt att komma ifrån förförståelsens påverkan, men

eftersom vi hela tiden har varit väl medvetna om den och försökt att hålla oss så objektiva

som möjligt tror vi inte att den har påverkat arbetet i en negativ riktning.

5.2. Forskningsprocess och val av informationskällor

Vi var tidigt eniga om att vår uppsats på ett eller annat sätt skulle handla om homosexualitet

och vad människor har för inställning till homosexualitet. Dock ansåg vi ämnet vara för brett

för att basera en uppsats på och det blev svårt att hitta en tydlig frågeställning. Vi bestämde

oss därför för att fokusera på homosexuellas rätt till adoption och hur människor ställer sig i

den frågan. Vi förmodade att det även skulle leda till en inblick i hur människor ser på
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homosexualitet i allmänhet och varför de har den inställningen. Vår frågeställning blev då:

hur ställer sig människor till homosexuellas rätt till adoption och varför tycker de som de gör?

För att kunna få svar på det valde vi att intervjua åtta personer, fyra kvinnor och fyra

män. Intervjupersonerna var indelade i två åldersgrupper som vi valde att kalla för grupp 1

och grupp 2. Grupp 1 bestod av två män och två kvinnor i åldrarna 45-50 och grupp 2 bestod

av två män och två kvinnor i åldrarna 20-25. Anledningen till att vi ville ha åldersskillnader

bland de vi intervjuade var att vi ville se om skillnader i livserfarenhet kunde ha någon

påverkan på hur de resonerar i frågan om homosexuellas rätt till adoption. Intervjupersonerna

i grupp 1 har levt ett längre liv vilket således innebär att de har mer livserfarenhet. De har

även egna barn vilket gör att de möjligen kan se adoptionsfrågan ur en annan synvinkel. Vi

trodde att dessa skillnader skulle komma att spela en viktig roll i analysen.

Intervjupersonerna fick vi tag på genom att fråga bekanta om de kände till människor

som var villiga att ställa upp på intervjuer. Detta var inga som helst svårigheter och det dröjde

inte lång tid innan vi fått ihop de åtta personer vi behövde. Eftersom de vi fick tag på var

bekanta till bekanta innebar det att vi i de flesta fall inte var helt främmande för de vi

intervjuade, många av dem hade vi träffat tidigare och i vissa även haft en närmre relation till.

Detta tror vi kan ha inneburit en del svårigheter men även många fördelar. Anledningen till att

vi från början valde att använda oss av de intervjupersonerna berodde på att vi trodde att det

kunde bli jobbigt för dem att bli intervjuade av en vilt främmande person, då ämnet är känsligt

och kanske inte är något de är vana att prata om. Vi förmodade att bekantskapen skulle ge en

viss trygghet, vilket vi utifrån våra resultat av intervjuerna tror att den i viss mån gjorde.

Givetvis var vi medvetna om att även svårigheter kunde uppstå. Som vi nämnt tidigare var

ämnet känsligt vilket innebar att det kunde bli svårt att få intervjupersonerna att ge ärliga svar,

eftersom ”fel” åsikter skulle kunna upplevas som stötande för oss som intervjuade. En tidigare

relation till oss tror vi kan ha försvårat detta ytterligare. Men eftersom vi var medvetna om

detta försökte vi att hålla oss så neutrala som möjligt och varken hålla med eller sätta oss emot

det intervjupersonerna hade att säga.

Något som är viktigt i en intervjusituation är att man som forskare har de etiska

aspekterna i åtanke och är ärlig mot sina intervjupersoner. Vi berättade därför i stora drag vad

uppsatsen skulle handla om innan vi intervjuade dem så de visste vad de gav sig in på. Vi

lovade också anonymitet och har därför ändrat alla namn och inte gjort någon närmre

beskrivning av yrken eller utbildningar. Med andra ord har vi försökt att ändra all information

om intervjupersonerna som på något sätt skulle kunna peka ut dem. (Kvale, 2001)
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Innan vi utförde intervjuerna gjorde vi ett antal provintervjuer, för att känna oss säkra i

intervjusituationen. Den svårighet vi upplevde var att följa upp frågorna när svaret inte var så

utförligt som behövdes. Det var även svårt att inte avbryta intervjupersonen och lägga orden i

deras mun. När vi kände att vi kunde bemästra situationen började vi planera in datum för de

”riktiga” intervjuerna.

Intervjuerna utfördes hemma hos intervjupersonerna, då hemmamiljön för de flesta människor

upplevs som en trygg plats. Detta tror vi gjorde att intervjupersonerna kände sig avslappnade

och som vi tror i sin tur kan ha påverkat svaren i den riktning att de blev utförligare och

öppnare. Bandspelaren valde vi att placera på bordet framför intervjupersonen, men den

glömdes snabbt bort och var således inget störningsmoment.

Efter att ha skrivit ut alla åtta intervjuer läste vi igenom dem ett antal gånger för att

senare märka att det fanns vissa saker som intervjupersonerna hade gemensamt och andra som

skilde dem åt. Vi fann vissa mönster och saker vi uppmärksammade mer än andra, vilket så

småningom ledde till att vi delade in det material som senare skulle bli analys i fyra olika

teman. Utifrån de teman arbetade vi sedan fram en analys där vi vävde in intervjupersonernas

citat, egna reflektioner samt de teorier vi tidigare nämnt i den teoretiska bakgrunden.

Under tiden vi höll på med uppsatsen började det ske saker inom politiken vad gäller

homosexuella och deras rättigheter. Som framkom i avsnittet om den politiska utvecklingen

röstade socialdemokraterna och folkpartiet ja till att låta homosexuella prövas som

adoptivföräldrar vilket gjorde att det debatterades mycket om det i tidningar och på TV. Vi

insåg att vårt uppsatsämne låg i tiden. Således bestämde vi oss för att komplettera de

intervjuer vi gjort med expertintervjuer. På så sätt fick vi inte bara ”vanliga människors”

åsikter i debatten utan även politikernas syn på det hela. Politikerna tog vi kontakt med via

telefon då vi ringde det nummer vi fann på partiets lokala hemsida på Internet. Intervjuerna

gjordes på rådhuset i Lund, på partiets lokala kontor och i ett fall via telefon. Eftersom

intervjupersonerna var pålästa på ämnet och var förberedda på vad de skulle säga innan

underlättade det för oss som intervjuade. Den politiska utvecklingen fick nu en större och

viktigare plats i vår uppsats. Vi tog både upp hur de politiska partierna ställde sig i frågan och

hur den politiska utvecklingen sett ut genom åren.

Förutom det material vi fick ut av intervjuerna letade vi även information på Internet

och på biblioteken runt om i Lund.

Här har vi gjort en beskrivning av hur vi har gått till väga med arbetet i vår uppsats

och i nästa avsnitt följer en presentation av våra intervjupersoner.
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6.0. Presentation av intervjupersoner

Innan vi går in på analysen kommer vi i detta avsnitt att göra en beskrivning av våra

intervjupersoner. Vi tar upp deras bakgrund, hur de ställer sig till homosexuellas rätt till

adoption och vilka argument de använder sig av.

6.1. Grupp 1

Börje är 45 år gammal och bor i en liten stad i södra Sverige med sin fru och sina två döttrar.

Han jobbar med ekonomi. På fritiden spelar han ibland tennis, är ute och promenerar eller

sitter vid datorn. Börje är för att homosexuella ska få adoptera barn.

Nej jag tycker väl att det är…, jag tycker att det ska vara en bedömning av människa

som människa, oavsett om man är homosexuell.

Han tar upp mobbing som ett problem som kan uppstå, men menar att det är som med allt

annat som är ovanligt – det är jobbigt i början men det kommer också att gå över med tiden.

Han kallar det för en mognadsprocess. Han tar inte upp brist på manliga/kvinnliga förebilder

som något problem och nämner, som många andra av intervjupersonerna, att det i ett

homosexuellt förhållande ofta blir en som tar den manliga rollen och en som tar den kvinnliga

rollen.

Börje har inte några större erfarenheter av homosexualitet. Han har aldrig känt någon,

utan det han vet har han oftast läst om eller sett på TV.

Marie är en kvinna i femtioårsåldern och kommer från en liten stad i Mellansverige. Hennes

familj består av en man och tre barn och hon jobbar som lärare. Hon har inga speciella

fritidsintressen, men tränar emellanåt. De erfarenheter hon har av homosexuella har hon fått

via jobbet och privata möten, men hon har inga närmare vänner som hon nämner.  I frågan om

homosexuella skall få adoptera barn ställer hon sig positivt.

Varför skulle det inte vara okej?

Hon resonerar likt de andra i hennes ålder i vår undersökning, att det är viktigt med manligt

och kvinnligt. Lösningen på det tror hon är att homosexuella tar på sig det motsatta könets

roll. Hon menar att det är viktigt med manligt och kvinnligt, fast det sitter inte i könet, utan i

personligheten. Hon pratar om problemet med mobbing men kommer fram till att det inte är

ett hinder.
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Mats är 46 år och bor i en liten stad i södra Sverige med sin fru och sina två döttrar. Han är

utbildad civilingenjör och jobbar som utvecklingschef på ett företag. På fritiden spelar han

gärna golf och umgås med familjen.

Mats är den enda av de vi har intervjuat som ställer sig emot att homosexuella ska få

adoptera barn. Han menar att ett barn ska ha möjlighet till en så bra uppväxt som möjligt, en

uppväxt med homosexuella föräldrar är inte det. Mats tycker att låter man homosexuella

adoptera barn tänker man på de homosexuellas bästa och inte på barnets bästa, som alltid ska

sättas i första hand.

I sitt liv har han inte haft mycket erfarenhet av homosexuella. Han hade i

ungdomsåren en nära vän som visade sig vara homosexuell, vilket på Mats initiativ ledde till

att de sa upp bekantskapen. Efter det har han inte haft någon kontakt eller känt någon som

varit homosexuell.

Jag tycker ju att var och en ska ju få göra vad dom tycker är bäst men så länge man

inte påverkar andra och styr andra människor in på det spåret så är det helt okej va.

Men när man försöker tvinga på andra någonting som inte är det bästa för dom, som

jag tycker är det bästa för dom, så tycker jag att det blir fel. Det gäller politik och det

gäller religion… och homosexualitet och ja..., vad kan det vara mer?

Gunilla är 45 år och bor i en liten stad i södra Sverige, där hon har bott hela sitt liv. Hon

jobbar som inköpare på ett företag i staden där hon bor. Hon har en man och två söner. På

fritiden är hon mycket ute och går. Hon är också ledare på Friskis och Svettis och spenderar

mycket tid där. Gunilla är för att homosexuella ska få adoptera barn och ser det som ganska

självklart. Har man tagit steget till att dom ska få gifta sig känns det lika naturligt att de ska få

adoptera barn, menar hon.

Överhuvudtaget så tar inte Gunilla upp så mycket av de problem som kan uppstå i

samband med adoption. Det hon tar upp är att barnet inte skulle få både manliga och kvinnliga

förebilder, men löser det snabbt genom att mena att det i ett homosexuellt förhållande ofta

finns en manligare och en lite kvinnligare person, vilket gör att barnet på så sätt ändå får

manliga/kvinnliga förebilder.

 För Gunilla verkar homosexualitet vara något som väcker nyfikenhet och intresse. En

av anledningarna är, som hon även själv nämner, att hon lärt känna en som är homosexuell på

Friskis och Svettis.

Men så är det. Känner man någon och man tycker bra om den personen och märker

att… man ser det att dom är precis som vilka som helst.
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Innan Gunilla lärde känna den personen hade hon dock inga erfarenheter av homosexualitet.

6.2. Grupp 2

Anders är 23 år. Han är född och uppvuxen i en storstad i Sverige. Anders föräldrar skiljde sig

när han var 17 år och bodde därefter med sin pappa inne i centrala stan. Efter gymnasiet reste

han mycket och flyttade sedan till Lund där han läser till civilingenjör.

Anders anser att homosexuella skall ha rätt att adoptera barn, det är för honom en

mänsklig rättighet. Han kommer från ett område med många homosexuella och han har nära

relationer till homosexuella. Homosexualitet har helt enkelt varit en del av vardagen för

honom. Det har givetvis färgat hans inställning. Anders menar att det inte finns några bra

motargument och har svårt att se vilka problem som kan uppstå.

Faktiskt, mitt stora argument för är att homosexuella skall få adoptera barn är att det

finns inga argument mot och så länge det inte finns några argument mot så ser jag

inte det.

Britta är en kvinna på 21 år från en mellanstor stad i Sverige. Hon är född och uppvuxen på

landsbygden. Där levde hon tillsammans med sin yngre bror och sina föräldrar. Under tiden

har hon engagerat sig i allt fån svenska kyrkan till Feministiskt självförsvar. Britta menar att

hon lämnade svenska kyrkan för deras intolerans mot homosexuella, något hon inte kunde

identifiera sig med. Hon gick istället med i fältbiologerna. Efter gymnasiet flyttade hon till

Lund och började läsa till landskapsarkitekt. Här började hon aktiverade sig i en tjejjour och

är ledare i feministiskt självförsvar.

Britta är för att homosexuella skall få adoptera barn. Vad som har påverkat henne att

tänka i dessa banor är att hon har homosexuella kompisar och att hon länge har umgåtts i

kretsar där homosexualitet är accepterat. Trots att Brittas pappa och farmor är amerikaner och

frireligiösa och lever i tron att homosexuella skall och kan botas, har Britta inte tagit till sig

detta. Hon har påverkats av sina kompisar i större utsträckning.

Britta tar upp både mobbing och bristen på förebilder men ser förebilder som det

största problemet som kan uppstå om homosexuella skall få adoptera barn. Ändå är hon för en

lagförändring.
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Fredrik är 24 år och kommer från en stor stad i Sverige. När han var 14 flyttade han till USA

och bodde där i tre år. Sedan kom han tillbaka till Sverige och läste klart gymnasiet i sin

hemstad. Efter gymnasiet reste och jobbade han och efter ett år i Malaysia flyttade han till

Lund och började läsa fristående kurser.

Fredrik är för att homosexuella skall få adoptera barn. Han anser att vill man adoptera

barn är de verkligen välkomna och vad finns det då för hinder? Visserligen kommer det att bli

jobbigt för den första generationen, men någon måste vara först.

Fredrik har erfarenheter av homosexualitet, då hans kusin under en period i livet var

ihop med en äldre man.

Hans argument varför homosexuella skall få adoptera barn är att barnet är efterlängtat

och de problem som kan uppstå beror på utomstående krafter och kommer att försvinna.

Hanna är 24 år och jobbar för tillfället i en affär då hon gör studieuppehåll från sin

civilingenjörsutbildning. Hon bor i en medelstor stad i södra Sverige. På fritiden umgås hon

med vänner och pojkvän. Hon tycker också om att skriva dikter och att skapa saker, som att

inreda och att måla i olja. Hanna är för att homosexuella ska få adoptera barn.

Så vida du inte kan med en studie lägga fram att ”oj kolla det är jätte farligt för barn

som har homosexuella föräldrar” så finns det ingen… Det finns ingen demokratisk

stat som kan säga att ”nej men vi ska helt enkelt bara säga att en del av våra invånare

inte får lov att adoptera barn för att dom är dom”.

Hanna tar ändå upp de problem som många menar kan uppstå om homosexuella ska få

adoptera barn. När det gäller problematiken med mobbing så menar hon att ett barn med två

mammor eller pappor som föräldrar inte behöver vara mer avvikande än andra barn, utan att

det finns en mängd andra saker som ett barn kan bli mobbat för. Däremot anser hon att det är

mycket viktigt för ett barn med manliga och kvinnliga förebilder men menar också att ett barn

med homosexuella föräldrar kommer ha lätt att få förebilder från annat håll än av sina

föräldrar.

Hanna har stött på homosexualitet under sin uppväxt. Hon har bland annat en vän som

”blivit” homosexuell.

Presentationen av intervjupersonerna hoppas vi har gett en bra grund att stå på inför

analysen som kommer i nästa avsnitt.
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7.0. Analys

Vilken inställning har intervjupersonerna till homosexuella och deras rätt till ett barn? Varför

har intervjupersonerna den inställning de har? Dessa är de frågor vi har strävat efter att få svar

på i analysen.

Vi har valt att dela in analysen i fyra olika teman; ”Distans/närhet”, ”Syn på

homosexualitet”, ”Könsroller” och ”Mobbing”. I våra två första teman, distans/närhet och syn

på homosexualitet, kommer vi att koncentrera oss på intervjupersonernas bakgrund. Vi

kommer att ta upp vilket förhållningssätt de har till homosexualitet och vad de har för tidigare

erfarenheter, har de kommit i kontakt med homosexuella o.s.v. I de resterande två teman,

könsroller och mobbing, inriktar vi oss på hur intervjupersonerna resonerar i adoptionsfrågan,

vad de tar upp som problem o.s.v.

Citaten är skrivna i kursivt för att underlätta för läsaren. Vi ibland skrivit ut tre

punkter… i citaten som betyder att intervjupersonen har tänkt en kortare period. Om

intervjupersonen har funderat under en längre tid har vi skrivit ”tyst”. Att vi har gjort dessa

skillnader är att det har olika betydelser att tänka till… och tänka länge ”tyst”. Här följer en

genomgång av varje tema.

7.1. Distans/närhet

I det här temat kommer vi att ta upp de skillnader i erfarenheter vi kan se finns mellan grupp 1

och grupp 2 och som vi anser har en avgörande betydelse för deras förhållningssätt till

homosexuella och hur de resonerar kring adoptionsfrågan. Med erfarenheter menar vi inte

bara den erfarenhet de har av homosexualitet utan även skillnad i livserfarenheter. De har

vuxit upp under olika tidsepoker vilket givetvis har inverkan på deras synsätt. Att

intervjupersonerna i grupp 1 har barn tror vi även har varit med och påverkat. Av det vi fått ut

av våra intervjuer har vi förstått att det finns en hel del som skiljer grupp 1 och grupp 2 åt.

Men vad vi märker är att det inte är deras svar i sig som skiljer sig, eftersom de flesta, oavsett

generation, är för adoption. Det är istället hur svaren är utformade som är av betydelse, där vi

tror att deras tidigare erfarenheter är en av de faktorer som kan ha spelat en viktig roll.

De flesta i grupp 1 har inte kommit i kontakt med homosexuella förrän på senare år,

om de ens har kommit i kontakt med homosexuella, medan alla i grupp 2 har eller har haft

människor i sin omgivning som är homosexuella. För grupp 1 är homosexualitet något
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”okänt”, något de fortfarande inte vet så mycket om, vilket också märks i deras sätt att prata

om homosexualitet. Vi kan även i grupp 2 se att erfarenheterna speglar deras svar. Den breda

erfarenhet de har gör att de pratar om homosexualitet på ett avslappnat och naturligt sätt.

Denna skillnad mellan grupp 1 och grupp 2 kan vi se som en röd tråd genom alla våra

intervjuer. Framför allt märker vi att det finns en viss distans i grupp 1 svar, en distans som

inte behöver innebära något negativt utan oftast bara nyfikenhet och intresse, eftersom de i

många fall inte är så insatta i frågan och inte vet så mycket om den innan. De nämner själva

hur stor skillnad det är på inställningen till homosexualitet idag och när dom själva var unga.

Börje säger:

Ja det vet jag inte, man pratade ju knappt om det. […] För det var liksom, jag kan

minnas lite grann det här med bögskämt, det fanns en del sånt. Och det var liksom

någonting, ”en bög” var något som man aldrig såg. Den debatten, framträdande

artister och sånt som finns idag, det såg man inte då på 60-talet. Dom fanns men dom

syntes inte, det var inte accepterat. Så därför blev det något väldigt främmande.

 Trots att de nu på senare dagar kommit i kontakt med homosexuella i större utsträckning än

tidigare får de ändå inte samma naturliga inställning till homosexuella som grupp 2 eftersom

de från sin uppväxt redan har med sig utstakade normer och värderingar kring synen på

sexualitet. Detta avstånd till homosexualitet tror vi i sin tur även påverkar hur de ställer sig till

adoption, och nu menar vi inte om dem är för eller emot utan hur de resonerar i frågan. Trots

att många säger att de är för, så har de inte samma långa utlägg om varför som många av

grupp 2 har, vilket vi tror beror på en rad olika omständigheter. En kan vara att det, som

nämnts tidigare, är något förhållandevis nytt för dem vilket gör att det inte är lika lätt att sätta

sig in i frågan. Ämnet som sådant har kanske inte heller varit något de diskuterat särskilt

mycket och därför har de tidigare inte haft chans till att reflektera över sina egna åsikter.

Överhuvudtaget så märker vi att intervjupersonernas erfarenheter är en avgörande

faktor när det gäller de frågor som tas upp under intervjuns gång. Har man inte många

erfarenheter av homosexuella blir det givetvis också mycket svårare att föra en diskussion

kring ämnet. Och det är detta som gör att det skapas en viss distans till det hela. Ett bra

exempel är när Mats pratar om de bögskämt han och hans arbetskamrater brukar dra.

– Man raljerar ju lite, eller skojar ju lite om sånt. På jobbet och sånt där va. Så att…

Men vi går ju aldrig in på sånna här diskussioner om hur man skulle acceptera det på

riktigt och så utan… […]  Vi har ju aldrig några djupare diskussioner om det… Vi…,

det blir mest att man skojar…

– Har du någon gång fört en djupare diskussion med någon om det här ämnet?
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– Nej… med dig då. (skratt)

Här kan vi se att det fortfarande finns en tendens till att det blir det här avståndet mellan ”de

homosexuella” och ”oss vanliga människor”, en tendens som tycks vara vanligare hos grupp 1

än hos grupp 2. Detta behöver som sagt för den skull inte innebära att grupp 1 skulle ha en

negativ inställning till det. Börje, som är för att homosexuella ska få adoptera barn och som

överhuvudtaget verkar ha en ganska så positiv och avslappnad inställning till homosexualitet,

tar även han upp exempel då han berättar om hur det skämtas om homosexuella bland hans

bekanta.

Och det ska jag nog säga, att det är inget man sådär direkt pratar om. Jag vet ju en

person då som har rätt sådär homofobi. När han den där Magnus Karlsson spelas på

radion så kan han säga ”Är det den där bögjäveln dom spelar”?  Kan han slänga ur

sig va. Men det är ingen som har sagt ”Vad menar du med det”? Det är det liksom

ingen som säger. Vi håller ju inte med om det han säger egentligen va, men ”Ahh!”

(Rycker på axlarna) tänker man. Jag vet att vid något tillfälle så sa han det att ”Stäng

av den där bögjäveln… Jag kan inte hjälpa att jag har den här uppfattningen, jag

kanske har fel men…”. Och så var det någon som skulle sagt något, ja jag kommer

ihåg det så väl, men det blev inget.

Antagligen kommer det att ta en tid innan denna distans helt försvinner även fast många är

väldigt öppna och nyfikna på homosexualitet. Gunilla, Marie och Börje har alla tre en positiv

inställning till homosexualitet. De är nyfikna och vill gärna veta mer om homosexuella.

Homosexualitet och deras rätt till adoption är något som väcker deras intresse och de pratar

mycket och gärna om både det ena och det andra. Gunilla berättar om hur hon bland annat läst

om homosexuella.

Jag läste om ett par, jag tror det var amerikanare, som hade två pojkar, två

mörkhyade barn hade dom i alla fall. Där hade dom en sån roll. Han hade slutat

jobba på grund utav att han ville vara tillsammans med barnen. Och runt om

samlades kvarterets barn och han liksom var… riktig hemmapappa, lekpappa på

området där.

Till skillnad från de andra i grupp 1 så verkar Mats vilja fortsätta att hålla det avstånd han har

haft till homosexuella under sitt liv. Som framgick i presentationen av intervjupersonerna

hade han under sin ungdom en nära kompis som han sa upp vänskapen med när han fick reda

på att han var homosexuell.

– Vi var nära vänner och så men så visade sig det att… han berättade det, för mig

att han var homosexuell. Då sa jag upp bekantskapen sen med honom.
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– Varför det då?

– Nej det var obehagligt tyckte jag, att umgås med honom efter det.

De erfarenheter av homosexualitet som han kunde ha fått, stötte han alltså ifrån sig. Även fast

inställningen inte är riktigt likadan idag så har han fortfarande kvar samma distans.

Nej men… jag tar väl inte avstånd från dom på det sättet idag. Men jag… känner väl

inte att jag har något behov av att umgås med folk som är homosexuella nu heller i

och för sig.

Bland intervjupersonerna från grupp 2 verkar homosexualitet snarare vara en del av vardagen.

De har många omkring sig som är homosexuella, ibland nära vänner och ibland bara folk de

känner till. Detta märks också i deras svar. Anders berättar om sin uppväxt på Södermalm där

det var vanligt med homosexuella.

Jag antar det kan i och för sig påverkas det faktum att jag bodde fem år på Södermalm

som antagligen är överlägset homotätast i Sverige. Bara i min gymnasieklass fanns

det säkert, i parallellklassen fanns det två som växte upp hos homosexuella föräldrar.

Men där som jag bodde, av åtta par så var tre homosexuella.

För grupp 2 är homosexualitet alltså ofta en del av vardagen vilket gör att dom får en viss

närhet som grupp 1 saknar.

I detta tema har vi försökt visa hur stor inverkan tidigare erfarenheter av homosexuella

kan ha på de svar intervjupersonerna ger när det gäller homosexuella och deras rätt till

adoption. Vi har kommit fram till att det finns en väsentlig skillnad mellan grupp 1 och grupp

2 erfarenheter, vilket vi kan se speglar av sig i deras svar. Grupp 1 har trots en positiv

inställning fortfarande till stor del kvar den distans de haft under sitt liv till homosexuella.

Grupp 2 har p.g.a. sin breda erfarenhet en förhållandevis avslappnad och naturlig inställning

till homosexuella. Vi kommer i följande tema se hur denna skillnad ”närhet/distans”

genomsyrar resten av intervjupersonernas resonemang. I nästa tema kommer vi att ta upp hur

intervjupersonerna ser på homosexualitet som fenomen, där vi tror att erfarenheter kan ha

varit en av de faktorer som varit med och påverkat.

7.2. Syn på homosexualitet

I föregående tema tog vi upp de skilda erfarenheter av homosexuella som finns mellan grupp

1 och grupp 2, och hur det påverkar svaren i intervjuerna. Den distans som vi fann i grupp 1

svar menar vi även innefattar de svar som handlar om hur de ser på homosexualitet som
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fenomen, varför de tror att vissa är homosexuella och andra inte. Detta gäller även för grupp

2. Den vardagliga närhet de har till homosexualitet gör också att de har en mer okomplicerad

bild av det än vad grupp 1 har. Varför denna skillnad finns mellan de olika generationernas

syn på homosexualitet, har alltså sin förklaring i de olika grader av erfarenheter som finns

mellan generationerna. Men hur kommer det sig då att skillnader i erfarenheter är så stora?

Vad man kan se är att samhället har genomgått en rad olika förändringar de senaste

decennierna, där en av de förändringarna har innefattat synen på sexualitet, och således även

synen på homosexualitet. När grupp 1 befann sig i den ålder grupp 2 befinner sig i nu var

homosexualitet fortfarande något tabubelagt och något man helst inte pratade om. Numer

matas vi dagligen med homosexualitet i media och det blir allt vanligare att människor vågar

”komma ut” med sin homosexualitet. Denna förändring tyder alltså på att homosexualitet har

blivit något ”vanligare” vilket också gör att människor har lättare att acceptera det.

Acceptansen har även gjort att många människor har fått en annorlunda bild av vad

homosexualitet egentligen är. I och med att grupp 2 har mer erfarenhet av homosexuella gör

det också att de har en annorlunda bild av homosexualitet än vad de i grupp 1 har.

Giddens tar i sin teori upp hur synen på sexualitet, och även synen på homosexualitet,

har förändrats under de senaste decennierna och ser detta som en del i framväxten av det

senmoderna samhället. Han menar att vi numer ser sexualiteten som något fritt flytande, något

som går att ”förändra”. Sexualiteten fungerar som ett sätt att bilda sig en identitet. I skapandet

av identitet ingår många reflektioner och val där sexualiteten även den blir till ett val, något

man väljer och kan förändra. (Giddens, 1995)

Giddens teori anser vi stämma bra överens på det material vi fått in. Av de svar vi har

fått kan vi se exempel på denna något obestämda bild av sexualiteten som har blivit ett

kännetecken för det samhälle vi lever i idag. Det är främst i grupp 2 vi kan se denna tendens.

Anders och Hanna ger de båda en ganska utförlig bild över hur de ser på sexualiteten. Anders:

Jag tror att man kan vara mer eller mindre sexuell. Det är jag helt övertygad om. Ja

visst. Samma sätt som det är en glidande skala tror jag att det är en glidande skala åt

båda hållen. Jag tror inte bara att det finns två eller tre lägen utan jag tror att det är

en helt glidande skala.

Här ges exempel på den sexuella mångfald som också tycks vara något typiskt för det

senmoderna samhället. Den sexualitet man har är inget bestämt och ”färdigt”, utan något som

kan förändras. Hanna har en liknade syn på sexualiteten som något flytande och obestämt.

Jag tror inte att det är en definitiv väg, att man går…, att det är ”såhär” liksom. Utan

jag tror att dom går väl liksom lite mer parallellt och så kanske någon slinker över på
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den och så kanske någon slinker tillbaka dit och så… Jag tror inte att det är så att

väljer en… Utvecklar man det en gång så är det den linjen som gäller hela livet utan

det… Jag tror att det beror ganska mycket på vem man träffar.

Här ser vi att de båda har en liknande uppfattning, men att den ena ser sexualiteten som en

”glidande skala” medan den andra ser det som två parallella linjer som man kan pendla

mellan. Hannas uppfattning kan vi se har en ganska så naturlig förklaring då hon berättat om

en kompis som har haft ett homosexuellt förhållande men efter det fortsatt att ha

heterosexuella förhållanden. Detta är säkerligen något som kan ha påverkat hennes

inställning, vilket hon även verkar inse själv.

Trots att många i grupp 2 inte direkt uttalat sig om att de skulle ha en ”flytande” syn

på sexualiteten, så kan man ändå se att det i deras liv kan ha funnits saker som påverkat dem

att få en sådan syn. Alla i grupp 2 känner eller har känt någon som ”blivit” homosexuell.

Vissa ger även exempel på människor som blivit homosexuella men sedan gått tillbaka till ett

heterosexuellt leverne. Detta ger Fredrik exempel på då han berättar om sin kusin.

Det är biologiskt tror jag. Jag tror inte… jag tror man föds med det. Det kan man nog

inte göra så mycket åt. Inte för att det är något fel på det men jag tror inte att man

utvecklar det på något sätt. Men man kan nog bli, jo man kan nog utveckla det ändå.

Jag hade en kusin som var fjorton år när han blev tillsammans med en äldre kille, och

ganska mycket äldre. Han var tio år äldre. Och det höll ihopa i till två år sen sedan

kanske. Men då träffade min kusin en tjej så nu är han inte homosexuell. Han var jätte

uttalat homosexuell innan men nu så gillar han väl båda. Så jag samtidigt… nej, jag

vet inte. Jag har inte funderat så mycket på det. Det är väl någonting man är. En del

blir det ju senare också, fast de har väl oftast haft lite sådana känslor innan, antar jag.

”Tyst” Ja, man kan ju utveckla det om man träffar någon som man tycker om och den

råkar vara då, ja av samma kön. Det är väl fullt möjligt i och för sig.

Under svarets gång ändrar han inställning från att ha sett det som en biologisk orsak till att till

slut komma fram till att det ändå är något annat som är med och påverkar. Även här kan vi se

denna tendens, till att se sexualiteten som något flytande och föränderligt, även fast

intervjupersonen, som i detta fall, kanske inte själv anser sig ha denna inställning.

För grupp 2 verkar inte sexualiteten ha några direkt givna eller fasta kategorier, att

antingen är man heterosexuell eller också är man homosexuell. Det verkar snarare som dessa

kategorier är obestämda och några man kan pendla mellan. Men vad är då egentligen dessa

kategorier? Finns de överhuvudtaget? Här blir Foucaults resonemang om ”homosexualitet”

som en social konstruktion intressant. Foucault anser att sexualitet och sexuellt beteende inte
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är någonting naturligt, kategorier som existerar i verkligheten, utan menar istället att de bara

är sociala konstruktioner. Homosexualitet var från början inte en sexuell kategori, utan en

sexuell handling. Förut var inte homosexualitet en viktig del av en människas personlighet,

det var bara något han eller hon gjorde. (cgi.student.nada.kth.se/cgi-bin/d95-

aeh/get/foucault?lang=#konstruktivism) Det verkar som många i grupp 2 tänker i dessa banor.

Man behöver inte tillhöra någon särskild kategori längre, det är inte det som är det viktiga.

Fredrik ger exempel på detta.

Men jag har ett par tjejkompisar som är biosexuella, eller bisexuella. […] Fast det är

väl mera, de har väl testat… Det är en tjejkompis som har haft flera förhållande, eller

två stycken som har haft flera förhållanden. […] Men dom jag känner, de har väl

haft… de har börjat båda med pojkvänner och sedan har det kommit in flickvänner till

dom också. Och för den ena, hon är nog… det spelar nog ingen roll för henne vilket

kön det är.

Här ser vi exempel på att inte är viktigt vilken bestämd ”kategori” man tillhör. Det verkar helt

enkelt vara så att det bland intervjupersonerna från grupp 2 inte spela någon större roll vilken

sexualitet man har. Givetvis vet vi att så inte riktigt är fallet, men vi märker ändå tendenser åt

det hållet.

Grupp 1 syn på sexualitet och framför allt homosexualitet skiljer sig på många sätt

från grupp 2. Grupp 1 förklaring på varför homosexualitet finns verkar mer luta åt det

genetiska hållet. Men det är inte det som är det intressanta i det här fallet. Oavsett om grupp 1

har en genetisk förklaring på det eller inte så verkar det i de flesta fall som att de på något sätt

anser att det har ”gått lite snett”. Homosexualitet är inte något ”naturligt”, utan det är något

som har ”blivit fel”. Detta behöver för den skull inte betyda att de skulle ha en direkt negativ

inställning till homosexualitet. Både Gunilla och Marie tror att homosexualitet har något med

hormoner att göra. Marie förklarar:

Alla människor innehåller ju kvinnligt och manligt könshormon och jag tror att är

man homosexuell så får man liksom mer av det andra könets hormoner på något sätt.

Det har man från början och ehh det är det som påverkar.

Mats tror mer på miljöns påverkan. Han förklarar också varför det inte finns en genetisk

förklaring på det.

Jag vet inte om jag tror att det är på något visst sätt men… det kan nog vara

miljöbetingat, jag vet inte. Om dom har en taskig bakgrund, en del, så kanske dom blir

homosexuella på nåt sätt. Ingen bra teori. […] Ja säg att man som barn har blivit

utsatt för något hemskt, incest och sånna här grejer. Då kanske man blir…, vad heter



32

det, man tycker inte om det motsatta könet utan tyr sig mer till samma kön och sånt

här… Det kan ju vara en grej. (Tyst). Sen så skapas det väl i sånna här miljöer som

fängelser och sånt här också kanske. På något sätt, att det kanske är enda

möjligheten, alla har ju sina drifter. Jag vet inte…, om det är så. Men på något sätt så

är väl miljön kanske störd… Jag tror inte att det är något genetiskt, det borde det inte

vara.

Även i Mats uttalande ser vi att det även här verkar handla om att något gått snett. ”Störd

miljö” och att någon måste utsättas för något hemskt i sitt liv för att bli homosexuell tyder

starkt på detta. Homosexualitet ses inte som det normala, utan snarare på gränsen till

”onormalt”.

För grupp 2 verkar däremot homosexualitet inte vara något konstigt eller ”onormalt”.

Den genetiska förklaringen vissa har är inte lika ingående och pekar inte på särskilda

hormoner eller gener. Hanna är så gott som säker på att det är miljöns påverkan som är det

viktiga och att i princip alla människor har tendens till att kunna bli det, bara rätt tillfälle ges.

Detta pekar definitivt inte på att det på något sätt skulle vara något som har gått fel, just för att

alla människor mer eller mindre är homosexuella.

Jag tror att alla är mer eller mindre homosexuella, eller bisexuella då kanske man ska

säga istället. Och sen blir det bara att vissa går åt ett håll och andra åt ett annat

liksom.

Vad vi kommit fram till i detta tema är att det finns en viss skillnad mellan grupp 1 och grupp

2 sätt att förklara vad homosexualitet är och hur de pratar om det. Denna skillnad förklarar vi

bl.a. med hjälp av Giddens teori om hur synen på sexualiteten har förändrats i det senmoderna

samhället vi lever i nu. Vi tar även upp Foucaults teori om att se ”homosexualitet” som en

social konstruktion. Vad vi också kunde se var att de skilda erfarenheter som finns mellan

grupperna även är med och påverkar deras inställning till homosexualitet.

7.3. Könsroller

I de två tidigare teman har vi ägnat oss åt att göra en bakgrundsbeskrivning, en beskrivning av

vad intervjupersonerna har för tidigare erfarenheter av homosexualitet och vilket

förhållningssätt de har till homosexualitet som fenomen. I följande två teman kommer vi mer

att inrikta oss på adoptionsfrågan och ta upp de argument som dyker upp och vad som kan

tros ligga bakom de svar som ges.
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Ett av de starkaste argumenten intervjupersonerna tar upp som talar för att det kan uppstå

problem om homosexuella ska få rätt till adoption är brist på manliga och kvinnliga

förebilder. Denna problematik nämndes av flertalet vi intervjuade och de diskuterade en hel

del kring det. En av de frågor vi ställde handlade om hur de ser på manligt och kvinnligt;

varför kvinnor och män är så olika, är det bara rent biologiska skillnader eller finns det

skillnader i beteendet också? Vi hade en tanke om att hur människor ser på man och kvinna

också kan ha en viktig del i hur de ser på homosexualitet och deras rätt till adoption, eftersom

ämnet som sådant ofta berör vissa frågor som har med könsroller att göra. Vår fundering är att

har man en bestämd uppfattning om vad som är manligt och kvinnligt och att detta är något

bestående och viktigt, har man då också svårare att acceptera ett homosexuellt förhållande där

könsrollerna inte blir lika tydliga? En följdfråga blir: Om könsrollerna inte är lika tydliga,

kommer ett barn till ett homosexuellt par att ta skada av det då?

Vi märker att synen på manligt och kvinnligt speglar en del hur intervjupersonerna

diskuterar kring den problematik som gäller brist på förebilder. Detta gäller främst grupp 1.

Utifrån de svar vi fått när det gäller hur intervjupersonerna ser på manligt och kvinnligt har vi

fått uppfattningen att det hos grupp 1 är mer inpräntat att det ”ska vara man och kvinna”.

Bland våra intervjupersoner från grupp 1 ges ofta en biologisk eller genetisk förklaring

på varför det är skillnader mellan kvinnor och mäns sätt att bete sig. Trots att alla inte direkt

uttalat sig om att det skulle vara genetiskt så verkar de flesta vara överens om att skillnaderna

mellan könen finns där och att det är av en stor betydelse att de finns. Detta är något Mats

särskilt poängterar.

Och det finns många intressanta skillnader på manligt och kvinnligt. Det finns ju rent

fysiska skillnader och det finns skillnader i beteende och sånt där va. Så det tycker jag

är spännande att känna till, att veta skillnader och sånt där.

Även Gunillas uppfattning pekar på denna tendens, att det finns väsentliga skillnader mellan

vad som är manligt och kvinnligt.

För det är ju skillnader mellan män och kvinnor. Det är väldigt stora skillnader.

[…] Det är stora skillnader i tankesättet tror jag, och även känslomässigt. […]

Jag tror inte att det bara har med uppfostran att göra utan jag tror att det finns nog

någonting mer bakom och även… i våra hjärnor som är annorlunda, jag tror det.

Eller om det har med hormoner att göra (skratt), eller vad det är. För det har inte

bara med uppfostran att göra. Det kan jag aldrig tänka mig att man uppfostrar pojkar

på ett sätt och flickor på ett sätt. Det tror jag inte.
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Som framgår så verkar alltså manligt och kvinnligt vara någonting viktigt för grupp 1. Detta

blir även tydligt i deras resonemang om homosexuellas rätt till adoption och vilka problem

som kan uppstå. Tre av fyra i grupp 1 anser att det i ett homosexuellt förhållande ofta finns en

manlig och en kvinnlig del, medan det i grupp 2 bara är en som nämner det. Gunilla säger:

Ja just det att barnet inte har en mamma och en pappa, men oftast i ett sånt

förhållande så är det en manligare och en kvinnlig person. Ibland, dom som lever som

homosexuella. Det finns en manlig och en kvinnlig roll.

Uppenbarligen går det att knyta an intervjupersonernas syn på manligt och kvinnligt till hur

de ser på brist på förebilder som ett problem och hur de ser en lösning på problemet. För tre

av fyra i grupp 1 verkar det i ett förhållande alltid finnas en manlig och en kvinnlig part, trots

att förhållandet består av två män. Detta gör att brist på förebilder därför inte blir ett problem.

Har man synen att könsrollerna i ett homosexuellt förhållande är fördelade tror vi det blir

lättare att acceptera förhållandet, särskilt när det handlar om barn. Detta gör att det inte blir

lika onaturligt, utan mer en anpassning efter ett ”normalt” förhållande. Dessa tankar gör att

det inte blir någon stor skillnad för ett barn att växa upp med homosexuella föräldrar.

Mats är den person som inte nämner någonting om detta, vilket vi tror har att göra med hans

negativa inställning till adoption. För honom är det en stor och viktig skillnad mellan ett

homosexuellt par och ett heterosexuellt par. Han tror, som vi nämnt, att det är en störd miljö

som gör att människor är homosexuella, vilket innebär att någon diskussion om att det skulle

finnas en manlig och kvinnlig del i ett homosexuellt förhållande inte blir aktuell. Ändå är

skillnaden mellan manligt och kvinnligt något Mats ser som något självklart och viktigt och vi

tror att det är just p.g.a. den inställningen som han tror att homosexualitet inte kan vara något

genetiskt, till skillnad från de övriga.

Nej… Jag tror att generna dom är så starka för att man ska fortplanta sig på vanligt

sätt då, att det är det som finns i botten. Sen så kan miljön, vilken miljö vet jag inte,

men miljön kan säkert skapa detta på något sätt.

Har man en positiv inställning till homosexualitet och deras rätt till adoption så menar många

att ”homosexuella är precis som alla andra människor”. Mats vill inte visa på att

homosexuella är som alla andra genom att poängtera att barnet kommer att bli mobbat p.g.a.

sina ”konstiga” föräldrar. Han är noga med att barnet ska få så bra förutsättningar som det

bara går, och att växa upp med homosexuella föräldrar är enligt honom själv inte det.

Grupp 2 har, som nämnts flera gånger innan, en mer avslappnad inställning till

homosexualitet och deras rätt till adoption vilket även visar sig på hur de ser på

könsskillnader. Generellt pratar grupp 2 mycket om miljöns påverkan när det handlar om
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homosexualitet och rätten till adoption, men också när det gäller synen på könsroller. De talar

mycket om samhällets påverkan på individen, och ser det som en förklaring på många saker. I

deras resonemang kring könsroller och vad som är manligt respektive kvinnligt ges exempel

på denna skillnad. Anders säger:

Men jag tror det är mest, det är något man har fått för sig. Det är i alla fall inte, det

klart, det är ju en roll i vårt samhälle. Kvinnan förväntas spela den rollen och mannen

förväntas spela den andra rollen. Jag tror inte att det är något sådant där genetiskt

betingat eller något åt det hållet.

För grupp 2 verkar alltså inte könsroller ha samma grundläggande betydelse som för grupp 1,

mycket p.g.a. att dom inte har en genetisk förklaring på det. För Anders verkar t.ex. manligt

och kvinnligt mest handla om gamla klyschor. Det är samhället som har skapat de olika

könsrollerna, det verkar de flesta i grupp 2 vara överens om. När de diskuterar de problem

som kan uppstå då barnet inte får manliga och kvinnliga förebilder har de inte samma lösning

på det som grupp 1, utan menar istället att barnet kommer att få förebilder på annat håll, än

bara från sina föräldrar. Det finns förebilder på dagis, i skolan, i släkten o.s.v. De pekar också

på alla de barn som växer upp med bara en förälder och menar därför att brist på förebilder

inte kan ses som ett tillräckligt bra argument för att ställa sig emot att homosexuella ska få

adoptera.

Det resonemang, som vi här sett exempel på, om manliga och kvinnliga förebilders

betydelse för ett barns utveckling kan vi se har sin härkomst i Freuds teori om

Oidipuskomplex. Trots att det är en gammal teori tror vi att den fortfarande är något som

påverkar människors tankegångar kring ämnet. Teorin om Oidipuskomplex innebär att barnet

vid en viss ålder börjar konkurrera med föräldern med samma kön om föräldern med det

motsatta könet. Barnet kan t.o.m. gå så långt att det kan drömma om att döda den

konkurrerande föräldern. Det slutar dock med att barnet istället för att rivalisera med

föräldern, identifierar sig med föräldern och tar över dess värderingar och moral. Dessa drag

gör barnet till en del av sin personlighet. (Pervin & John, 1997) Utifrån Oidipuskomplexet är

det lättare att förstå vad som ligger bakom det resonemang som förs då man menar att ett barn

som växer upp med homosexuella föräldrar kommer att få brist på manliga eller kvinnliga

förebilder. Växer ett barn upp med två föräldrar av samma kön har det inte någon möjlighet

att konkurrera med en förälder av samma kön för att ”få” den föräldern med motsatt kön.

Detta skulle kunna leda till att barnet får en störd könsidentitet, menar många, eftersom barnet

då inte genomgår den ”normala utvecklingen”. Även fast många av intervjupersonerna kanske

inte direkt har Oidipuskomplexet i åtanke då de tar upp problem med manliga och kvinnliga



36

förebilder i samband med diskussionen om homosexuellas rätt till adoption, så tror vi ändå att

Freuds teori kan ha spelat en viktig roll i det tänkandet.

Nu har vi belyst de skillnader som finns mellan grupp 2 och grupp 1 i sättet att se på

könsroller. För grupp 1 verkar skillnader mellan kvinnor och män spela en mer avgörande roll

än vad den gör för grupp 2. Detta tror vi kan ha sin rot i att grupp 1 ofta ser skillnaderna som

något biologiskt eller genetiskt medan grupp 2 ser dem som något socialt konstruerat, att det

är miljön som är med och påverkar. Ser man det som något biologiskt innebär det att

skillnaderna är svårföränderliga och att det på något sätt finns en mening med att skillnaderna

finns. Om man däremot ser det som något miljön har skapat är skillnaderna inte lika självklara

och man kan istället ifrågasätta att dom överhuvudtaget finns. Denna skillnad i synsätten

kommer vi att se har betydelse även när det gäller nästa tema, där problematiken med

mobbing tas upp.

7.4. Mobbing

I det här temat kommer vi fortsätta att ta upp den problematik intervjupersonerna tar upp i

diskussionen om homosexuellas rätt till adoption. Det andra problemet intervjupersonerna tar

upp, förutom brist på manliga/kvinnliga förebilder, är mobbing. De flesta människor har

någon gång i livet kommit i kontakt med mobbing, t.ex. på skolan eller på jobbet. Mobbing är

något som ofta berör på ett personligt plan eftersom de flesta någon gång har upplevt

utanförskap m.m. Detta tror vi har gjort att intervjupersonerna lättare har kunnat relatera till

problemet.

Barn till homosexuella föräldrar kommer, enligt de flesta vi intervjuat, ha lättare för att

bli utsatta för mobbing än andra barn. De kommer förmodligen att uppfattas som avvikande

av de andra barnen vilket leder till att de kommer att hamna utanför gemenskapen. Alla vet vi

att mobbing är något vanligt förekommande idag och ofta behövs det inte mycket till för att

ett visst barn utses som mobbingoffer. Det kan vara allt från konstiga kläder till ”fel” hudfärg.

Att då ha två pappor istället för en mamma och en pappa skulle därför lätt kunna bli till något

som skulle kunna leda till utanförskap.

Mobbing är något alla utom en av intervjupersonerna tar upp som ett problem, fast de

tar upp de olika mycket och i olika sammanhang. Det finns också skillnader i hur avgörande

de anser att problemet är och hur de, som i vissa fall, ser en lösning på det.
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Den person som ser mobbing av barn till homosexuella som ett hinder för att homosexuella

inte ska få adoptera barn är Mats.

Dom kan säkert bli mobbade i skolan och dom kan ja… dom har inte riktigt samma

förutsättningar som andra barn då. […] Och därför så kommer ju dom att sticka ut

lite då mot andra barn och det är ju aldrig bra, utan det är mer tryggt för ett barn att

vara som andra.

Som framgick av Mats citat så såg han mobbing som ett hinder för att låta homosexuella få

adoptera barn. Detta gör inte de övriga intervjupersonerna, och vi märker att det finns lite

olika anledningar till varför. De flesta verkar se det som ”något som går över”, något man

måste gå igenom innan det så småningom blir accepterat av samhället. En av de intervjuade,

Gunilla i grupp 1, tar inte ens upp mobbing som ett problem. Det hon själv tar upp som ett

problem är den brist på manliga/kvinnliga förebilder som kan uppstå, och ser själv en lösning

på det genom att mena att det i ett homosexuellt förhållande både finns en manlig och en

kvinnlig del. Övriga intervjuade tar som sagt alla själva upp problematiken kring mobbing.

Vi ser att man skulle kunna dela in intervjupersonerna i fyra olika delar beroende på

hur de ser på mobbing som ett problem. Vi väljer att kalla delarna för A, B, C och D. A består

av Gunilla från grupp 1 som alltså inte verkar se mobbing som ett direkt problem eftersom

hon själv inte tar upp det. B består av Mats som däremot ser mobbing som en anledning till att

inte låta homosexuella få adoptera barn. I C ingår Marie, Börje, Hanna och Fredrik som alla

menar att mobbing är något som alltid uppstår då något är avvikande och menar att det är

någonting som ”går över”. De verkar se det hela som en mognadsprocess, ”som när det gäller

allt annat”, och då är vissa fall av mobbing något oundvikligt. Börje förklarar vad han menar:

Sen kan det ju hända att barnen då… jag vet inte hur mycket sånna barn skulle få lida

för det, för gamla fördomar, kompisar och i skolan… Naturligtvis kan det finnas

men… Jag tror det är mycket med tiden, det kommer bli mer och mer vanligt. Det är ju

som allt annat, det blir mer vanligt.

Alla i C ser givetvis mobbing som ett allvarligt problem. Samtidig anser de det vara ett

oundvikligt dilemma för att det till slut ska bli allmänt accepterat att homosexuella skall få

adoptera barn. ”Den första generationen kommer få det jobbigt”, som de säger, men det är ett

pris man måste ta, tyvärr. Det är så intervjupersonerna i C tycks resonera. Fredrik:

Men jag tycker att de skall få göra det men samtidigt så skulle jag nog inte själv vilja

tillhöra den generationen barn som blir av homosexuella, i alla fall inte den första

generationen. Därför att man lär ju bli lite mobbad och så.
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Sen har vi till sist D som har en liknande inställning som C, men skillnaden är att de försöker

se en mer direkt lösning på mobbing. Detta gör Britta och Anders, som ingår i D. De ser inte

mobbing som en ”naturlig del av samhället”, som de andra intervjupersonerna verkar göra.

Som vi nämnt i tidigare teman verkar grupp 2 tendera att ta upp samhällets påverkan på

individen i större utsträckning än grupp 1. Detta gör att de inte ser saker och ting som så

självklara eller naturliga i samhället, utan att det ofta finns en anledning bakom. Diskussionen

om könsroller i tidigare tema gav exempel på detta, och även när det gäller hur

intervjupersonerna ser på mobbing märker vi att dessa tendenser blir tydliga. Denna gång är

det dock bara Britta och Anders från grupp 2 som tar upp det. Det tycks som om dem, till

skillnad från de övriga inte ”accepterar” mobbing på samma sätt. Givetvis är det inga som

egentligen accepterar mobbing men man får ändå mer eller mindre en känsla av att de andra

intervjupersonerna har ”gett upp” kampen mot mobbingen då de ser de som ”något man måste

gå igenom” eller, som i Mats fall, som ett hinder för att homosexuella ska få adoptera barn.

Men Britta och Anders vill istället försöka att lösa problemet. Britta säger:

Jo att man går ut till barnens förskola, går dit tidigt och förklarar för alla att Sara här

har två mammor och att det är helt normalt. Att man måste vara jättetydlig redan från

början. Alltså det kan ju hända att barn retar andra barn, det är bra att ha… […]Man

kanske ska ha det i undervisningen lite mer. Kanske måste man ha homodagar som

andra temadagar på skolan.

Jämför vi Brittas och Anders inställning med Mats märker vi denna skillnad som finns i hur

de ser på mobbing. Britta och Anders är mer inne på att det går att ändra på de normer och

värderingar som finns i samhället idag. Barnen ska genom vuxnas moral och förstånd lära sig

att homosexuella ska behandlas som alla andra. Denna förändring är inte något som bara ska

låtas ta den tid den tar, utan är något som vi alla kan hjälpa till att påskynda.

Mats däremot verkar se mobbing som något så pass allvarligt och svårt att lösa att det

blir till ett hinder för homosexuellas möjligheter till adoption. Han accepterar homosexuella

som grupp men ser ändå inte homosexualitet som något naturligt i samhället. Mats ser inte

bara själva mobbingen som något som alltid kommer att förekomma, utan verkar också mena

att de som är avvikande förmodligen kommer att fortsätta att vara det och bli behandlade

därefter. På något sätt verkar det i Mats fall handla om en ”anpassning” efter mobbing. ”Såhär

ser samhället ut, och då får vi anpassa oss efter det".

Vad vi märker i det här resonemanget är att det ligger ett stort ansvar på de vuxna.

Självfallet finns det anledning till att barn mobbar andra barn. Barn anammar de normer och

värderingar som finns i samhället omkring dem. Att homosexualitet fortfarande är något som
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inte är riktigt accepterat i det samhälle vi lever i nu borde därför även märkas på barnen. På ett

eller annat sätt får barnen klart för sig att homosexualitet är något konstigt och onormalt, och

allt som är konstigt eller onormalt blir alltid till en stor sak för ett barn vilket också tyvärr ofta

leder till att barn blir mobbade. De personer barn först och främst ser upp till och ser som

förebilder är deras föräldrar. Med andra ord ligger det ett stort ansvar på föräldrarna för att

förhindra att det sker mobbing. Den syn föräldrarna och samhället har på mobbing och

avvikelser tar barnet efter och gör till sina värderingar. Samhället har således en avgörande

betydelse för utvecklingen av barnets värderingar.

I samband med det här tar vi upp Meads teori om den ”generaliserade andre” som är

de normer och värderingar som samhällets är grundat på. Mead menar att om ett barn skall

socialiseras in i samhället behöver det gå igenom flera processer. Ett sätt att göra detta är

genom spel då barnet lär sig att ta andras attityder gentemot sig själv och då blir medvetet om

sig själv som objekt eller individ. Barnet tar rollerna av de personer som är runtomkring,

särskilt de personer barnet är beroende av och blir kontrollerat av. Utifrån detta blir barnet en

egen individ och tar över samhällets värderingar. Dessa attityder formar sedan barnets

värderingar, åsikter och moral. Har omgivningen en negativ inställning till t.ex.

homosexualitet, tar barnet efter de värderingarna. (Morris, 1962) Marie diskuterar hur barn tar

över vuxnas värderingar och hur det kan skapa problem.

Det är klart att jag kan ju se att barn som har två föräldrar av samma kön att andra

barn då kan reagera på detta och de gör de ju naturligtvis för att deras föräldrar

reagerar.

I det här temat har vi tagit upp problematiken när det gäller mobbing och försökt att visa hur

olika intervjupersonerna såg på problemet och hur problemet kan vara ett hinder för att låta

homosexuella skall få rätt att adoptera barn. Vi diskuterade också en hel del kring hur

mobbing av barn med homosexuella föräldrar uppstår men också hur det kan förhindras. Till

hjälp tog vi Meads teori om den ”generaliserade andre”, som förklarar hur barnet tar över sina

föräldrar och samhällets värderingar.

7.5. Sammanfattning av analysen

I analysen har vi kommit fram till att intervjupersonernas tidigare erfarenhet av

homosexualitet spelade en avgörande roll för hur de resonerar i frågan om homosexuellas rätt

till adoption. Vi kunde se att dessa erfarenheter skiljde sig mellan grupp 1 och grupp 2 i den
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bemärkelse att grupp 1 hade mindre erfarenhet än grupp 2. Orsaken till detta var att grupp 1

vuxit upp under en tid då homosexualitet forfarande var tabubelagt och något man inte

pratade om. Detta gjorde att de inte fick några erfarenheter av homosexuella eftersom de som

var det antagligen höll sin homosexualitet hemlig. Grupp 2 hade mer erfarenhet av

homosexualitet då de under sin uppväxttid varit omgivna av homosexuella både i skolan och

bland släktingar. Skillnaderna i erfarenhet påverkade intervjupersonernas sätt att se på

homosexualitet och vad det fanns för förklaring på homosexualitet. Grupp 1 såg ofta en

biologisk eller genetisk orsak till homosexualitet och hade inställningen att det på något sätt

hade ”blivit fel”, att homosexualitet är något onormalt. Grupp 2 hade en mer okomplicerad

bild av homosexualitet och verkade inte bry sig särskilt mycket om varför människor är det

heller. För att förstå dessa skillnader i synen på homosexualitet räckte det inte bara med att se

på de skilda erfarenheterna mellan grupperna, utan det behövdes också en inblick i hur

samhället har förändrats. Denna förklaring gav Giddens exempel på då han i sin teori förklarar

hur synen på sexualiteten har förändrats i det senmoderna samhället. Grupp 2 gav i sina

uttalanden exempel på den ”nya” synen på sexualiteten vilket innebär att sexualiteten är något

man väljer och som kan variera under livets gång. Denna syn gav inte grupp 1 exempel på.

Beträffande intervjupersonernas syn på könsroller och hur brist på förebilder kunde uppstå

som ett problem om homosexuella skulle få adoptera fortsatte grupperna att skilja sig åt.

Grupp 1 hade även här en tendens att ”följa gamla mönster” och såg skillnader mellan man

och kvinna som något mycket avgörande. Detta ledde till att de i diskussionen om brist på

manliga och kvinnliga löste problematiken genom att mena att ett homosexuellt förhållande

består av en manlig och en kvinnlig del. Grupp 2 löste det hela genom att mena att barnet

kommer få förebilder på annat håll och syftade på t.ex. skola och släktingar. För dem verkade

inte skillnader mellan manligt och kvinnlig vara av lika stor betydelse. De flesta verkade se

könsroller som något socialt konstruerat. I det sista temat ”Mobbing” blev skillnaderna mellan

grupp 1 och grupp 2 inte lika stora. Intervjupersonerna hade olika sätt att se på mobbing som

ett problem beträffande homosexuellas rätt till adoption. Vissa menade att människors

inställning till homosexuella är en mognadsprocess vilket innebär att barn till homosexuella

antagligen kommer bli mobbade men att detta är något som kommer bli bättre, medan andra

menade att man måste försöka se en mer direkt lösning på problemet med mobbing. Det fanns

även en som inte tog upp mobbing alls, och en som såg det som en anledning till att inte låta

homosexuella få adoptera barn. Detta är vad vi har kommit fram till i vår analys.
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8.0. Slutdiskussion

Vad vi har kommit fram till i vår uppsats är att människors erfarenheter är av stor betydelse

för hur de formar sina åsikter om homosexualitet och homosexuellas rätt till adoption. Vi fann

i många av svaren skillnader mellan den yngre och den äldre generationen vilket innebär att

ålder förmodligen är en viktig faktor beträffande åsikter om homosexualitet. En människas

uppväxt och det samhälle han eller hon omgivits av formar oundvikligen den personens

värderingar och moral. Vad vi förstår, och vet, så finns det väsentliga skillnader mellan att

vara ungdom på 60-talet och att vara ungdom idag. Toleransen mot avvikande grupper var

under 60-talet inte lika stor som den är nu. Vi hade inte lika stor invandring då som nu vilket

gjorde att man oftare reagerade på människor med avvikande hudfärg o s v. Rent generellt

reagerade man mer på människor som på något sätt avvek från det ”normala”. Detta innebar,

som vi alla vet, att även homosexualitet betraktades som något ”onormalt” och konstigt. Det

svenska samhället idag består av olika grupper av människor från jordens alla hörn. Vi har

blivit ett tolerantare och öppnare samhälle vilket även har lett till att människors inställning

till homosexualitet har blivit mer positiv än tidigare. Givetvis leder dessa skillnader i

uppväxtmiljö till att olika åsikter formas.

Dock vill vi ändå poängtera att inställningen till homosexualitet inte bara ska ses som

en generationsfråga. Många i den äldre generationen har säkerligen en mer positiv syn på

homosexualitet, medan andra har en mer negativ syn. Det samma gäller för den yngre

generationen. Givetvis finns det skillnader inom generationerna och vad dessa skillnader

beror på finns det säkerligen många svar på. Utbildning kan säkert ha en viss betydelse, eller

om personen i fråga har vuxit upp ute på landsbygden eller i en storstad. Klasskillnader kan

säkert också vara en faktor. Med andra ord finns många olika faktorer som kan påverka

människors inställning förutom generationsfaktorn, som vi själva har utgått från. Hade vi haft

mer tid och kunnat intervjua fler människor hade vi säkert fått svar på om/huruvida dessa

andra faktorer är av betydelse. Tid var dock inget vi hade gott om vilket gjorde att vi fick

begränsa oss till att främst se människors inställning till homosexualitet som en

generationsfråga. Men generationsskillnader är alltså inte svaret på allt. Vi tror att det i många

fall har blivit att det helt enkel ”ska” vara skillnader mellan generationerna. Den äldre

generationen ska vara mer konservativ och fördomsfull än den yngre generationen. Detta är

något även vi till viss del säkerligen har påverkats av. Två av de vi intervjuat från grupp 1

nämnde hur det skämtades om ”bögar” på jobbet, något vi inte blev särskilt förvånade över.
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Vi tror att det även förekommer bögskämt bland de i den yngre generationen men att de vi

intervjuade valde att inte nämna det. Detta tror vi beror på att den yngre generationen

omedvetet vill leva upp till sitt rykte – dagens unga ska vara toleranta och öppna och se

homosexualitet ”som det mest naturliga i världen”. Detta tror vi är något man måste ha i

åtanke – vill man att det ska vara skillnader mellan generationer så blir det också det.

Vi har både genom Giddens och Foucaults teorier sett exempel på hur synen på

sexualiteten och inställningen till homosexualitet har förändrats genom tiderna. För att få ett

bra svar på varför människors inställning till homosexualitet varierar sig gäller det att se till de

samhällsförändringar som bl.a. Giddens och Foucault tar upp. Inställningen till

homosexualitet har vi sett går i vågor. Från att på antiken ha sett homosexuella handlingar

mellan äldre och yngre män som något statusfyllt till att på 1800-talet se homosexualitet som

något sjukligt har vi förstått att synen på sexualitet och homosexualitet är något föränderligt

och något som ändras i samband med att olika samhällsförhållanden sätts i gungning. Man

kan undra vad det är som egentligen ligger bakom den förändring vi står inför nu. Hur

kommer det sig att homosexuella har vågat ”komma ut” med sin homosexualitet just idag?

Hänger toleranser mot homosexualitet ihop med den tolerans som finns bland etniska grupper

p.g.a. att vi nu lever i ett mångkulturellt samhälle? Man kan också fråga sig hur länge den

toleranta inställning vi har idag kommer att bestå. Det mesta verkar tyda på att homosexuella

så småningom kommer att få rätt till att adoptera barn. Frågan är på vilket sätt detta kommer

att påverka synen på homosexualitet. Kommer det leda till att vi går mot ett ännu mer tolerant

samhälle eller kommer det i själva verket leda till en motreaktion? Det finns många frågor

som vi skulle vilja ha svar på och som det förmodligen kommer att dröja lång tid innan vi får,

om vi någonsin kommer att få det. Dock anser vi vara en bit påväg. Synen på homosexualitet

är å en sida en generationsfråga där skillnader i livserfarenhet och tidigare kontakt med

homosexualitet spelar en viktig roll. Människors inställning till homosexualitet kan också

förklaras med hjälp av Giddens teori som bygger på att vi nu lever i det senmoderna samhället

vilket innebär att synen på sexualiteten har förändras i den bemärkelse att den numer ses som

något flytande och föränderligt och något man kan välja. Detta har även gjort att synen på

homosexualitet har förändrats och ses även den som ett av de val människor gör angående sin

sexualitet. Så visst anser vi ändå att vi har kunnat leva upp till vårt syfte med uppsatsen. Vi

har till viss del fått svar på vår frågeställning, varför människor resonerar som de gör

angående homosexuellas rätt till adoption. Dock finns det många frågor kvar att ställa och

många svar att hitta. Möjligen kommer det i framtiden ges tillfälle att besvara dessa frågor…
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Bilagor

Intervjuguide

1. Bakgrund:

- Hur gammal är du?

- Sysselsättning?

- Var bor du?

- Utbildning: Linje på gymnasiet, program på universitet?

- Vad gör du på fritiden?

2. Hur ställer du dig i frågan om homosexuellas rätt till adoption? Varför tycker du så?

3. Vilka egenskaper har en lämplig förälder?

4. Hur ser du på manligt och kvinnligt?

5. Varför tror du att människor är homosexuella?

6. Vad har du för erfarenheter av homosexualitet? Har du kommit i kontakt med någon som

har varit homosexuell?

7. Vad tror du det är som kan ha påverkat dig att tänka som du gör kring homosexualitet? Vad

tror du dina föräldrar har för åsikt om homosexuella och deras rätt till adoption?

8. Hur tror du att det blir i framtiden? Tror du att homosexuella kommer att få adoptera barn?

9. Är det något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? Får jag kontakta dig om det är

något som behöver kompletteras?



Expertintervjuguide

1. Vad heter du och vilket parti representerar du? Vilken är din arbetsuppgift inom partiet?

2. Hur ställer sig ert parti i frågan om homosexuella skall få adoptera barn? Motivera varför.

3. Har ni samma inställning som tidigare? Om inte, vad är det som har påverkat att ändra er

inställning i frågan?

4. Kommer det att bli någon förändring i framtiden? Kan du förklara på vilket sätt, både

partipolitiskt och generellt bland befolkningen.

5. Varför har frågan blivit aktuell just idag?

6. Är det något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? Får jag kontakta dig om det är

något som behöver kompletteras?


