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Summary 

Homosexual couples in Sweden have had access to legal parenthood since 

2003, as a result of SOU 2001:10 Barn i homosexuella relationer (Swedish 

Government Official Reports series 2001:10 Children in homosexual 

relationships). When a female same-sex couple undergo insemination at a 

state-run facility, the parenthood of the woman not carrying the child can be 

settled through a court judgement or through acknowledgement of 

parenthood by the woman. If the couple undergo private insemination, they 

must apply for adoption for the woman not carrying the child. The 

regulation of same-sex couples differs from that of different-sex ones, for 

whom no adoption is necessary.  

 

The purpose of this thesis has been to examine what presuppositions, 

prerequisites, norms and values concerning gender, sexuality and desirable 

parenthood that can be deduced from SOU 2001:10. The focus of the thesis 

has been relative adoption (närståendeadoption) for female same-sex 

couples. To examine this, I have carried out an analysis, based on queer 

theory, of the suggested regulation of relative adoption presented in the 

report. Using the report’s suggested solution as a starting point for my 

analysis, I have identified the problem that the committee saw with the 

previous situation to be that homosexual families didn’t enough resemble 

the ideal of the heterosexual nuclear family.  

 

I have further been able to establish that the most desirable type of 

parenthood, according to SOU 2001:10, is heterosexual and consists of two 

people. This is based on the notion that men and women are supposed to 

complement each other in parenthood and that role models of different 

genders are a requirement for the child developing a stable and predictable 

gender identity and becoming heterosexual. The ideal is for parents and 

children to have a biological family tie. For want of this, it is deemed to be 

important for children to gain knowledge of their genetic descent. The 
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discourses about gender, sexuality, twosomeness, biology and parenthood in 

the report makes impossible legislative proposals other than those which 

aim to provide the child with these conditions. 
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Sammanfattning 

Homosexuella par fick möjlighet till juridiskt föräldraskap 2003 som en 

följd av den statliga utredningen SOU 2001:10 Barn i homosexuella 

familjer. När ett kvinnligt samkönat par genomgår en insemination inom 

den svenska offentligt finansierade sjukvården kan föräldraskapet för den 

kvinna som inte föder barnet fastställas genom dom eller bekräftelse. Om 

paret genomgår inseminationen i privat regi måste de istället ansöka om 

närståendeadoption för den kvinna som inte föder barnet. Regleringen av 

samkönade par skiljer sig från den som gäller för olikkönade par – de 

slipper nämligen adoptionsprocessen.  

 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka antaganden, 

förutsättningar, normer och värderingar kring kön, sexualitet och 

föräldraskap som uttrycks i SOU 2001:10. Fokus har legat på 

närståendeadoption för kvinnliga samkönade par. Utifrån ett queerteoretiskt 

perspektiv har jag genomfört en analys där jag har utgått ifrån förslaget till 

reglering av närståendeadoption som lades fram i utredningen. Utifrån 

lösningsförslaget har jag identifierat att det problem som utredningen såg 

var att homosexuella familjer inte var tillräckligt lika det heterosexuella 

kärnfamiljsidealet.  

 

Jag har vidare kunnat konstatera att det mest önskvärda föräldraskapet, 

enligt SOU 2001:10, är det tvåsamma, heterosexuella. Detta grundar sig på 

föreställningar om att män och kvinnor ska komplettera varandra i 

föräldraskapet och att förebilder av olika kön är en förutsättning för att barn 

ska utveckla en stabil och förutsägbar könsidentitet och en heterosexuell 

läggning. Det idealiska är om föräldrar och barn har ett biologiskt 

släktskapsband men i brist på detta är det viktigt att barnet får tillgång till 

vetskap om sitt genetiska ursprung. Utredningens diskurser kring kön, 

sexualitet, tvåsamhet, biologi och föräldraskap omöjliggör lagförslag som 

inte syftar till att ge barnet dessa förutsättningar. 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion till uppsatsämnet 

Den här uppsatsen handlar om lesbiskt1 föräldraskap. Kvinnliga samkönade 

par är nämligen fortfarande inte bara föräldrar utan specifikt lesbiska 

föräldrar. Reglerna kring homosexuellt och heterosexuellt föräldraskap är 

ännu inte likställda på alla punkter, vilket är vad som väckte mitt intresse för 

ämnet. Jag vill undersöka normer och värderingar kring föräldraskap och 

utreda vad som anses vara problemet med homosexuella föräldrar. Som en 

bakgrund till uppsatsämnet följer här en redogörelse för rättsläget så som det 

ser ut idag för kvinnliga samkönade par som vill bli juridiska föräldrar. 

  

Adoption är möjligt för samkönade par sedan 2003, men trots det har det 

endast skett i ett fåtal fall.2 För samkönade kvinnliga par som vill skaffa 

barn tillsammans är i stället insemination ofta det mest tillgängliga 

alternativet. Insemination regleras i 6 kap. i lag (2006:351) om genetisk 

integritet m.m. (LGI). Om partnern samtycker3 och det bedöms lämpligt4 

kan inseminationen genomföras. När ett lesbiskt par genomgår insemination 

på detta sätt, alltså inom den svenska offentligt finansierade sjukvården,5 

fastställs föräldraskapet för kvinnan som inte bär barnet genom bekräftelse 

eller dom.6 

 

Många samkönade kvinnliga par genomför dock insemination utanför den 

svenska sjukvården. Vissa gör det själva, med sperma donerad från en vän 

eller bekant till exempel, och en del åker fortfarande till Danmark (som var 

                                                 
1 I uppsatsen används termer som ”lesbisk” och ”homosexuell” om kvinnor i samkönade 

relationer. Kvinnor i samkönade relationer behöver förstås inte identifiera sig som lesbiska 

utan detta motiveras av rent språkliga skäl. 
2 Se Malmquist (2015), s. 2, 31, 67. 
3 Se 6 kap. 1 b § LGI. 
4 Se 6 kap. 3 § LGI. 
5 Se 6 kap. 2 § LGI. 
6 Se 1 kap. 9 § föräldrabalken, FB. 
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ett land som erbjöd den här möjligheten för lesbiska kvinnor innan Sverige 

gjorde det).7 I de fall där inseminationen genomförs utanför den svenska 

offentligt finansierade sjukvården gäller andra regler än de beskrivna ovan. I 

stället för en föräldraskapsbekräftelse kommer kvinnan som inte bär barnet 

att behöva adoptera sitt barn genom en närståendeadoption.  

 

För olikkönade gifta par finns en faderskapspresumtion i föräldrabalken8 

som innebär att maken anses som far till de barn kvinnan föder inom 

äktenskapet. För olikkönade sambor fastställs istället faderskapet genom 

bekräftelse eller dom,9 och enligt samma lagrum fastställs alltså 

föräldraskap för en kvinnlig partner om insemination genomförs inom den 

svenska sjukvården.10 För samkönade par finns ingen 

föräldraskapspresumtion, vare sig för gifta eller sambor. Detta gör att en 

faderskapsutredning initieras när en person föder ett barn efter en 

insemination genomförd utomlands eller i privat regi. Först när 

faderskapsutredningen är genomförd eller har kunnat läggas ner kan den 

födande kvinnans partner ansöka om adoption. 

 

För att få lov att genomföra en närståendeadoption måste paret vara gifta 

(eller registrerade partner). I föräldrabalken anges en möjlighet för maka att, 

med den andra makans samtycke, adoptera dennas barn.11  Anna Malmquist, 

doktor i psykologi, har efter en studie av domstolsprotokoll i 

närståendeadoptionsärenden funnit att snittåldern på barnet när 

adoptionsprocessen kunde avslutas var tio månader.12 Under tiden har 

barnet alltså ingen rättslig koppling till den moder som inte burit barnet.  

 

                                                 
7 Se Malmquist (2016), s. 39. 
8 Se 1 kap. 1 § FB. 
9 Se 1 kap. 3 § FB. 
10 Jämför 1 kap. 9 § FB. 
11 Se 4 kap. 3 § FB. 
12 Se Malmquist (2015), s. 33. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hanteringen av kön och 

(homo)sexualitet i en kontext av vem som kan och bör få en samhälleligt 

sanktionerad ställning som förälder. Det kommer jag att göra genom att 

analysera vilka normer, värderingar och bakomliggande utgångspunkter 

kring önskvärt föräldraskap som syns i utformningen av SOU 2001:10 Barn 

i homosexuella familjer.  

 

Mina frågeställningar blir utifrån detta följande: 

- Hur konstrueras den önskvärda familjen i SOU 2001:10 Barn i 

homosexuella familjer? Vilket föräldraskap kan därmed anses 

sanktionerat av staten? 

- Vilka antaganden, föreställningar, värderingar och ideal kring kön 

och sexualitet som betydande faktorer för föräldraskap syns i 

utredningen? 

- Vilka regleringar möjliggörs och omöjliggörs utifrån dessa 

förutsättningar? 

 

1.3 Avgränsningar 

Regleringen är i många fall tänkt att vara könsneutral och många av 

resonemangen rör homosexuellas föräldraskap i allmänhet, men i de fall där 

det finns skillnader är mitt huvudsakliga fokus att undersöka hur samkönade 

kvinnliga pars föräldraskap omtalas när närståendeadoption aktualiseras. 

Uppsatsen kommer alltså inte att behandla förslag till reglering av 

insemination eller andra sätt för samkönade kvinnliga par att bli föräldrar 

och kommer inte heller att handla om samkönade manliga pars situation 

annat än när den sammanfaller med samkönade kvinnliga pars. Denna 

avgränsning motiveras främst av utrymmesskäl. 
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1.4 Tidigare forskning och uppsatsens 

bidrag till forskningsfältet 

Tidigare forskning om homosexuell familjebildning har sällan bedrivits från 

en juridisk13 utgångspunkt. Snarare brukar det röra sig om forskning inom 

psykologi,14 sociologi,15 genusvetenskap, statsvetenskap16 och historia.17 

Den forskning som har kommit till användning i uppsatsen presenteras i 

samband med analysen i avsnitt 3. 

 

Tidigare forskning har undersökt konsekvenserna av lagstiftningen eller 

undersökt vad utredningen förmedlar för värden eller bygger på för 

förutsättningar, men en liknande analys som den jag genomför i den här 

uppsatsen saknas. Den här uppsatsen analyserar SOU 2001:10 utifrån en 

fråga om vilka antaganden och värderingar som döljer sig bakom 

utredningens problemformulering, och vilka lösningar som möjliggörs och 

omöjliggörs utifrån den problemformuleringen.  

 

1.5 Teori och metod 

För att analysera SOU 2001:10 Barn i homosexuella familjer kommer jag att 

använda en metod utarbetad av Carol Bacchi som kallas ’what’s the 

problem represented to be?’, förkortat WPR. Det är en metod som bygger på 

ett påstående om att lösningsförslag i handlingsplaner och lagförslag 

(”policy”) skapar problem istället för att behandla problem.18 

Lösningsförslag innehåller ett inbyggt, ibland dolt, påstående om att det 

finns ett problem som behöver lösas – ett problem som tar form utifrån hur 

lösningsförslaget är formulerat. Syftet med WPR är att göra dessa 

                                                 
13 Se dock exempelvis Singer (2002); Sörgjerd (2012). 
14 Se Zetterqvist Nelson (2007); Malmquist (2015); Malmquist (2016). 
15 Se Nordqvist (2006). 
16 Se Tinnerholm Ljungberg (2015). 
17 Se Bergman & Hobson (2002); Edenheim (2005); Jonsson Malm (2011). 
18 Se Bacchi (2009), s. x. 



 8 

bakomliggande antaganden kring vad som är ”problemet” uttalade.19 

Eftersom analysmetoden är utformad för att undersöka 

problemformuleringar, inklusive deras orsaker och konsekvenser, är den väl 

lämpad för uppsatsens syfte. Hur WPR fungerar och vilket teoretiskt 

ramverk den vilar på går jag igenom i avsnitt 2. 

 

För att svara på frågeställningarna anläggs ett queerteoretiskt perspektiv. 

Bacchi har till stor del låtit sig inspireras av den franska filosofen och 

idéhistorikern Michel Foucault i utformandet av WPR. Foucault har även 

varit en viktig inspiration för queerteoretiska tänkare.20 Förutom att 

queerteori kan erbjuda värdefulla insikter och analysverktyg i frågor kring 

kön och sexualitet bygger den alltså på åtminstone delvis samma teoretiska 

bakgrund och är därför väl lämpad att kombinera med en WPR-analys. 

Syftet med en queerteoretisk ansats är att uppmärksamma vad som ses som 

normalt och självklart kring kön, genus och sexualitet i vårt samhälle och 

därmed skapa en möjlighet att ifrågasätta det.21 Med hjälp av queerteori kan 

jag identifiera och analysera antaganden och värderingar som döljer sig 

bakom utredningens formuleringar. Även queerteorin går jag igenom i 

avsnitt 2.  

 

1.6 Material 

Uppsatsen är baserad på en analys av SOU 2001:10 Barn i homosexuella 

familjer.  Föräldraskap har behandlats i ett flertal statliga utredningar, men 

SOU 2001:10 var den första som direkt syftade till att utreda homosexuellas 

möjlighet till juridiskt föräldraskap och formulerade de krav och villkor som 

skulle gälla. Utredningen låg till grund för den fortsatta 

lagstiftningsprocessen och utgör därmed en bra källa för att undersöka den 

statliga attityden till homosexuellt föräldraskap. Därför har jag valt SOU 

2001:10 som underlag för denna uppsats.  

                                                 
19 Se Bacchi (2009), s. ix–x. 
20 Se Ambjörnsson (2006), s. 45. 
21 Se Ambjörnsson (2006), s. 9. 
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Eftersom WPR-analys handlar om att nå problemformuleringar via 

lösningsförslagen är avsnitt 13 i SOU:n, Överväganden och förslag, av 

särskild vikt – där presenterar kommittén sina förslag till lagändringar. För 

att förstå hur de har nått fram till sina slutsatser och vilka antaganden och 

föreställningar de utgår ifrån har jag även studerat de delar av utredningen 

som berör homosexuellt föräldraskap i allmänhet och lesbiska 

närståendeadoptioner i synnerhet. I detta syfte har jag även undersökt 

avsnitten Kommitténs uppdrag och arbete, Bakgrund i fråga om barn i 

homosexuella familjer, Vårdnad m.m., Adoption, Tidigare överväganden, 

Barn i homosexuella familjer och Samhällets attityder samt bilaga 1 till del 

2 och 3.  

 

1.7 Disposition 

Uppsatsen inleds i avsnitt 2 med en presentation av de analysverktyg som 

jag använder i min undersökning, WPR-analys och queerteori. I avsnitt 2 

ingår alltså både teori och metod. Dessa verktyg appliceras sedan på 

undersökningsmaterialet, SOU 2001:10, i avsnitt 3. Avsnittet innehåller en 

integrerad undersökning och analys och här lyfts även tankar och resultat 

från tidigare forskning in. I avsnitt 4 sammanfattar jag resultatet och 

besvarar frågeställningarna. 
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2 Analysverktyg 

I det här avsnittet presenteras först kortfattat de teorier som ligger bakom 

den WPR-analytiska metoden. Sedan förklarar jag vilka frågor som ingår i 

metoden och hur den är tänkt att fungera. Därefter presenteras några centrala 

queerteoretiska begrepp och idéer. Övrig teori, såsom vissa koncept som 

aktualiseras under specifika frågor i WPR-analysen, presenteras eller 

utvecklas i samband med varje fråga i avsnitt 3.  

 

2.1 Teoretisk bakgrund till WPR-analys 

Den teoretiska bakgrunden till WPR-metoden ligger i 

socialkonstruktionism, poststrukturalism, diskursteori, feministisk 

kroppsteori och governmentalitetsteori.  

 

Socialkonstruktionismen bidrar med en förståelse av olika koncept, 

kategorier och kunskaper som socialt konstruerade i en viss tid och ett visst 

sammanhang. Med detta följer även en insikt om att dessa idéer inte är 

självklara och att de därför är föränderliga.22  

 

Ett poststrukturalistiskt tankesätt hjälper oss att se att skapandet av en 

problemformulering är en politisk process där olika intressen eller 

ideologier slåss om att få definiera olika koncept, vilket de gör eftersom 

definitionen avgör vilka åtgärder som ses som legitima.23  

 

Problemformuleringar utvecklas i diskurser. Diskurser är inte bara tal, eller 

hur en talar, utan är en form av social kunskapsproduktion som skapar och 

begränsar vad som är möjligt att säga eller tänka. Detta styr även hur vi ser 

                                                 
22 Se Bacchi (2009), s. 33, 264. 
23 Se Bacchi (2009), s. 34, 265. 
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på oss själva och andra och konstituerar oss som en viss sorts politiska 

subjekt.24  

 

Feministisk kroppsteori bidrar sedan med en påminnelse om att diskurser 

och subjektifiering har en väldigt reell inverkan på vårt dagliga liv. Som 

exempel tar Bacchi välfärd – om det ses som välgörenhet istället för en 

rättighet påverkar detta naturligtvis hur omfattande välfärdssystemet blir.25  

 

Governmentalitetsteorin är en komplex teori som behandlar både sätt att 

tänka kring styrning och ett styrelsesätt som är fokuserat på befolkning. 

Statens fokus på befolkningen leder till ett behov av att ha uppsikt över 

folket, särskilt när det kommer till sex och reproduktion. Staten försöker 

sedan kontrollera liv genom disciplinering av individer och statlig reglering 

av samhället i stort.26 

 

2.2 Hur WPR-analys fungerar 

En WPR-analys består av sex frågor27 som kan ställas antingen stegvis eller 

integrerat. Jag kommer att behandla frågorna var för sig i avsnitt 3 för 

enkelhet och tydlighet. I inledningen till varje fråga presenteras en kort 

förklaring till vad syftet med frågan är och i samband med detta återkommer 

även de ovanstående teorierna. De sex frågorna är, i min förenklade 

översättning, följande: 

 

1. Hur framställs problemet i en specifik policy? 

2. Vilka antaganden ligger bakom problemformuleringen? 

3. Hur har problemformuleringen blivit möjlig? 

4. Vad lämnas oproblematiserat? 

5. Vilka effekter får problemformuleringen? 

                                                 
24 Se Bacchi (2009), s. 35, 42, 265. 
25 Se Bacchi (2009), s. 43. 
26 Se Bacchi (2009), s. 26–28. 
27 Se Bacchi (2009), s. 48. 



 12 

6. Hur har problemformuleringen konstruerats, spridits och försvarats? 

Hur kan den ifrågasättas? 

 

WPR-analysen har till syfte att undersöka hur samhällelig styrning sker. 

Den utgår ifrån tre påståenden: att vi styrs genom problemformuleringar, att 

vi måste studera problemformuleringar istället för ”problem”, samt att vi 

måste kritiskt granska problemformuleringarna genom att undersöka 

förutsättningarna för och effekterna av att formulera problemet på ett visst 

sätt.28  

 

Metoden bygger också på ett antagande om att vissa problemformuleringar 

gynnar vissa grupper på andras bekostnad och ställer sig på de förfördelades 

sida. Målet med metoden är att utmana problemformuleringarna och därmed 

skapa nya tankesätt som kan minska dessa skadliga effekter.29 

 

2.3 Queerteori 

2.3.1 Den heterosexuella matrisen, 

heteronormativitet och homonormativitet 

Grundläggande inom queerteorin är uppmärksammandet av den 

obligatoriska heterosexualiteten. Tiina Rosenberg, professor i 

genusvetenskap, menar i Queerfeministisk agenda att ”[k]ritiken av 

heteronormativitet är queerteorins mest centrala och användbara teoretiska 

ansats”30. Våra uppfattningar om vad som är ’manligt’ och ’kvinnligt’ är 

beroende av denna tvingande heterosexualitet.31 Judith Butler, 

queerteoretisk filosof, skriver att genus framstår som begripliga när de 

uppvisar ”en viss koherens och kontinuitet mellan kön, genus, begär och 

                                                 
28 Se Bacchi (2009), s. 25. 
29 Se Bacchi (2009), s. 44. 
30 Rosenberg (2002), s. 100. 
31 Se Ambjörnsson (2006), s. 109. 
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sexuellt beteende”.32 Det manliga och kvinnliga könet skapas som varandras 

motsatser genom att kön antas ge upphov till ett visst genus, som antas ge 

upphov till begär till ett motsatsvis konstruerat genus.33 Så visar Butler hur 

den heterosexuella matrisen skapar binärt könade varelser som förväntas 

åtrå sin konstruerade motsats.  

 

Genom denna konstruktion skapas dock även de identiteter som inte ska 

vara möjliga, alltså de där kön, genus och begär inte överensstämmer enligt 

matrisen, eftersom betydelse skapas genom konstruktionen av skillnad.34 

Det går exempelvis inte att vara ”heterosexuell” ifall det inte finns andra 

som inte är det som en kan positionera sig mot. För att det ska kunna finnas 

heterosexuella måste det alltså finnas homosexuella.  

 

Eftersom den heterosexuella matrisen utgör ramen för vår förståelse av kön 

och sexualitet uppstår heteronormativiteten – alltså ”de institutioner, lagar, 

strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten 

som något enhetligt, naturligt och allomfattande”.35 Kulturteoretikern Sara 

Ahmed noterar även förekomsten av något som kan kallas för 

’homonormativitet’. Det handlar om konceptet av icke-heterosexuella 

människor som förutom sin sexuella läggning lever (eller försöker att leva) 

enligt heteronormativa ideal med exempelvis äktenskap och barn – med 

resultatet att de queera personer som inte kan eller vill det marginaliseras 

ytterligare.36 

 

2.3.2 Exkludering och inkludering 

Enligt Rosenberg upprätthålls heteronormen genom två parallella processer: 

ett skapande av ”vi och dem” och en uteslutning av avvikelser samt ett 

upptagande av avvikelser i normen. Den förstnämnda processen fungerar 

                                                 
32 Butler (2007), s. 68. 
33 Se Butler (2007), s. 74–75. 
34 Se Butler (2007), s. 68–69. 
35 Ambjörnsson (2006), s. 52. 
36 Se Ahmed (2006), s. 172–173. 
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genom ett typiskt västerländskt tänkande i dikotomier, vilket automatiskt 

också för med sig en rangordning inom dessa konstruerade motsatspar. 

Fokus ligger här på skillnader. Den andra processen fungerar avväpnande 

och osynliggörande på de avvikande genom att de på sätt och viss erkänns, 

men inte omtalas eller får synas.37  

 

Det rör sig alltså om två motsägelsefulla processer som verkar samtidigt: 

vissa pekas ut som avvikande och utesluts ur normen, men för att de inte ska 

bli ett hot mot normen måste de utsättas för en avväpnande process av 

inkludering. På så sätt kan de privilegierade upprätthålla en idé om att deras 

normer, deras spelregler, är neutrala och universella och de behöver aldrig 

låtsas om att de är en grupp bland många. Det här leder till att de som anses 

som avvikande tvingas spela med när reglerna redan är satta utifrån rådande 

normer, med resultatet att de sällan lyckas – därmed består 

maktförhållandena.38 

 

                                                 
37 Se Rosenberg (2002), s. 102. 
38 Se Rosenberg (2002), s. 102–103. 
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3 Problemformulering i SOU 

2001:10 

SOU 2001:10 Barn i homosexuella familjer genomfördes efter uppdrag som 

lades fram i dir. 1999:5 Barn i homosexuella familjer. Utredningens 

uppgifter var fyra: att utreda förhållandena för barn i homosexuella familjer; 

att ta ställning till om de dåvarande skillnaderna i regleringen av 

heterosexuella och homosexuella par var sakligt motiverade; att, ifall 

samkönad adoption bedömdes lämpligt, utreda möjligheten för lesbiska par 

att genomgå insemination och slutligen att belysa samhällets värderingar 

kring samkönat föräldraskap.39 I direktivet angavs att barnets bästa skulle 

vara utgångspunkten för utredningen men att den i övrigt skulle göras 

förutsättningslöst.40 I det här avsnittet utreder jag hur önskvärt föräldraskap 

har konstruerats i SOU 2001:10 genom att i tur och ordning gå igenom 

WPR-analysens sex frågor. 

 

3.1 Hur framställs problemet?  

Den här frågan syftar till att ta reda på vad ”problemet” anses vara med ett 

visst fenomen eller en viss fråga. Lösningsförslaget blir nyckeln för att 

utläsa vilket problem som utredaren har utgått ifrån. Om en viss lösning har 

ansetts rimlig, vad måste först problemet ha konstruerats som?41  

 

Utredningens förslag till reglering av närståendeadoption löd som följer: 

”Kommittén föreslår att det införs en möjlighet för en registrerad partner att 

                                                 
39 Se SOU 2001:10, del 2, bilaga 1, s. 472–476. 
40 Se SOU 2001:10, del 2, bilaga 1, s. 463. 
41 Se Bacchi (2009), s. 2–3. 
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adoptera den andre partnerns barn, under samma förutsättningar som i dag 

gäller för gifta par.”42  

 

Vid första anblick kan ”problemet” se ut att vara brister i likabehandling och 

jämlikhet för homosexuella och heterosexuella föräldrar, vilket kommittén 

vill åtgärda genom att ge registrerade partner ”samma förutsättningar” som 

gifta par. Kommittén resonerar dock inte i dessa termer utan anger att de vill 

förbättra barns rättsliga skydd och att det ”får anses vara till barnets bästa att 

ha tillgång till två rättsliga föräldrar”.43 De konstaterar även redan tidigare i 

utredningen att adoption ”varken är en jämlikhetsfråga eller en 

rättighetsfråga för vuxna”44 utan att barnets behov står i fokus.  

 

Så vad är problemet med att homosexuella tidigare stod utanför regleringen? 

Kommitténs egen anledning, att barn behöver starkare rättsligt skydd, är 

förstås en möjlig kandidat. Men det finns många andra sätt att stärka barns 

rättsskydd än att införliva homosexuella registrerade partner i samma 

adoptionsbestämmelser som gäller för gifta heterosexuella par. Alternativa 

”lösningar” diskuterar jag nedan. Jag vill här istället föreslå just avvikandet 

som problemet. Att homosexuella skulle vara annorlunda, organisera sina 

familjer på andra sätt, helt enkelt inte vara tillräckligt ”heterolika” utgör ett 

hot mot den heteronormativa ordningen. Rosenbergs teorier om exkludering 

och inkludering tydliggör vad som pågår i denna process. Homosexuella 

görs till ett ”de” som måste utredas och regleras och de pekas mycket tydligt 

ut som en avvikelse.  

 

En stor del av utredningen ägnas åt att undersöka om barn till homosexuella 

får en ”gynnsam könsutveckling”.45 Med detta avses ”barnets könsidentitet, 

könsrollsbeteende och sexuella läggning”.46 Studierna angående barnens 

könsutveckling visar inga signifikanta skillnader mellan barn till 

                                                 
42 SOU 2001:10, del 2, s. 332. Notera att homosexuella äktenskap tilläts först 2009, ”gifta 

par” syftar alltså på heterosexuella par. 
43 SOU 2001:10, del 2, s. 331. 
44 SOU 2001:10, del 1, s. 122. 
45 SOU 2001:10, del 2, s. 293. 
46 SOU 2001:10, del 1, s. 213. 
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homosexuella och heterosexuella föräldrar.47 De beter sig alltså i enlighet 

med sina könsroller och blir inte i högre grad exempelvis homosexuella.  

 

Det framgår tydligt av utredningen att ett villkor för att homosexuella 

föräldrar ska anses lämpliga är att deras barn utvecklar en identitet där kön, 

genus och begär samstämmer i enlighet med den heterosexuella matrisen. 

Homosexuellas avvikande sätt att organisera sina familjer – utanför den 

statligt kontrollerade, heterosexuella kärnfamiljen – avväpnas genom att de 

kan få tillgång till möjligheten att upprätta en juridisk koppling mellan alla 

föräldrar och barn på villkor att de så långt som möjligt efterliknar den 

stabila, tvåsamma heterokärnfamiljen.  

 

Utredningen föreslog en lösning som tillåter juridiskt föräldraskap för 

homosexuella på villkor att de efterliknar den heterosexuella kärnfamiljen. 

Det vittnar om att problemet var att de avvek från detta ideal. 

 

3.2 Vilka antaganden ligger bakom 

problemformuleringen?  

Den här frågan syftar till att ta reda på vilka bakomliggande tankar och 

dolda förutsättningar som har lett fram till den problemformulering som jag 

identifierade i det förra steget. För att ta reda på vilka antaganden och 

värderingar som finns inbyggda i problemformuleringen kan en metod vara 

att göra en form av diskursanalys som innebär att identifiera binariteter, 

nyckelkoncept och kategorier.48 Binariteter, eller dikotomier, är 

konstruerade motsatspar där motsatserna antas sakna varandras egenskaper 

och där den ena sidan värderas högre än den andra sidan. Att konstruera 

motsatspar innebär med nödvändighet en förenkling av verkligheten.49 

Nyckelkoncept är de koncept inom exempelvis ett lagförslag som är 

                                                 
47 Se SOU 2001:10, del 2, s. 291, 306. 
48 Se Bacchi (2009), s. 4–7. 
49 Se Bacchi (2009), s. 7. 
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avgörande för förståelsen av frågan. Vad betyder till exempel ”familj” eller 

”barnets bästa”? Olika förståelser av, och därmed försök till att definiera, 

nyckelkoncept beror ofta på ideologiska skillnader eller politiska mål.50 Att 

dela upp personer i kategorier är en viktig del i styrning och påverkar 

människors självuppfattning och även hur de ser på andra människor. Efter 

vilka egenskaper delar vi upp människor? Vem räknas till en viss kategori 

och vad innebär det? Kategorier existerar inte självständigt utan konstrueras 

– de är därför intressanta att analysera.51 

 

Att redogöra för alla binariteter, nyckelbegrepp och kategorier som skapas i 

SOU 2001:10 vore omöjligt i en uppsats av den här omfattningen. Jag har 

därför valt ut några som jag tycker är extra viktiga utredningens 

problemformulering – alltså att homosexuella familjer inte var tillräckligt 

lika heterosexuella kärnfamiljer. 

 

3.2.1 Binariteter 

Det kanske mest uppenbara motsatsparet i sammanhanget är heterosexuella 

och homosexuella. Medan heterosexuella ses som naturligt lämpade 

föräldrar som får utgöra referensram för homosexuella föräldrar, blir 

homosexuella ifrågasatta genom hela utredningen. Direktivet till 

utredningen anger visserligen att kommittén ska göra sina utvärderingar 

förutsättningslöst – men i själva direktivet anges också att det skulle kunna 

”innebära psykologiska påfrestningar för ett barn att i rättslig mening ha två 

föräldrar av samma kön”.52 Inställningen att homosexuella föräldrar skulle 

kunna vara skadliga för sina barn är därefter utgångspunkten för hela 

utredningen, och kommittén ägnar sig sedan åt att undersöka om detta kan 

falsifieras eller beläggas.  

 

                                                 
50 Se Bacchi (2009), s. 8. 
51 Se Bacchi (2009), s. 9, 11, 58. 
52 SOU 2001:10, del 2, bilaga 1, s. 474. 
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De flesta deltagarna i studierna som kommittén lägger till grund för sin 

bedömning är homosexuella kvinnor. Stort fokus ligger därmed på att 

barnen saknar fäder och frågan om de istället har tillgång till andra manliga 

förebilder.53 Något som blir tydligt i utredningens problematisering av detta 

är att kvinnor/mammor och män/pappor bildar ett annat motsatspar: de ses 

som skilda kategorier som är ämnade att komplettera varandra och bidra till 

den tidigare nämnda gynnsamma könsutvecklingen. Att det skulle förhålla 

sig på detta sätt är för kommittén så självklart att det aldrig förklaras eller 

beläggs.54 Sara Edenheim, doktor i historia, argumenterar för att 

utredningens tendens att jämföra homosexuella par med ensamstående visar 

att det egentligen inte är antalet föräldrar utan just deras kön som är viktigt – 

”två homosexuella föräldrar [är snarare] lika med en heterosexuell”.55 

 

3.2.2 Nyckelkoncept 

Det nyckelkoncept som jag har identifierat som mest avgörande i 

utredningen är ”barnets bästa”. Detta är nämligen grunden för hela 

utredningen.56 Barnets bästa är utgångspunkten i alla åtgärder och 

lagstiftning kring barn. Detta följer av art. 3 i barnkonventionen och 6 kap. 2 

a § föräldrabalken där det stadgas att barnets bästa ska vara avgörande i alla 

frågor om vårdnad, boende och umgänge. Exempelvis anses det ligga i 

barnets intresse att få vetskap om sitt genetiska ursprung. Därför görs det 

ansträngningar för att fastställa faderskap även om det finns en kvinnlig 

partner till modern som vill ta på sig ansvar för barnet. Dessutom anses både 

barnet och samhället ha ett intresse av att det verkligen är barnets biologiska 

far som bekräftar faderskapet.57 Samma statliga intresse för det biologiska 

faderskapet har även Helena Bergman, doktor i historia, och Barbara 

Hobson, professor i sociologi,58 samt Carolina Jonsson Malm, doktor i 

                                                 
53 Se SOU 2001:10, del 1, s. 216, 228, 238–239. 
54 Se Edenheim (2005), s. 171, där hon noterar samma sak. 
55 Edenheim (2005), s. 178. 
56 Se SOU 2001:10, del 1, s. 67. 
57 Se Singer (2012), s. 49–50. 
58 Se Bergman & Hobson (2002), s. 93. 
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historia,59 lagt märke till. Jag återvänder till orsakerna till denna 

föreställning under fråga 3 nedan.  

 

I utredningen målas alltså barnets bästa upp som en normal 

könsutveckling,60 två föräldrar61 och om inte ett biologiskt släktskap till sina 

båda föräldrar så åtminstone en möjlighet att hitta sitt biologiska ursprung.62 

Till exempel lägger utredningen fram ett förslag om 

moderskapspresumtion63 för den födande moderns kvinnliga partner, vilket 

de hoppas ska leda till att paret inte försöker hemlighålla spermadonatorns 

identitet. De hoppas med detta undvika risken att ett barn inte skulle få sitt 

biologiska faderskap fastställt, trots att barnet alltså redan skulle ha två 

juridiska och sociala föräldrar.64 

 

3.2.3 Kategorier 

Jag menar att de viktigaste kategorierna för att upprätthålla 

problemformuleringen (att homosexuella familjer inte är tillräckligt lika 

heterosexuella kärnfamiljer) är män, kvinnor, homosexuella och 

heterosexuella. För att kunna särskilja homosexuella och heterosexuella par 

i lagstiftningen måste förstås kategorierna homosexuella och heterosexuella 

skapas. För att kunna genomföra en kategorisering som bygger på att 

särskilja människor utifrån huruvida de attraheras av människor av ”samma” 

eller ”motsatt” kön måste människor dessutom först delas in i kön.  

 

Butlers heterosexuella matris förklarar hur en viss kropp tilldelas ett visst 

kön, som förväntas uppvisa ett visst genus, som förväntas uppvisa en viss 

sexualitet. Denna kodning och uppdelning av kroppar är inte självklar. 

Foucault förklarar att den homosexuella som en typ av person uppstår på 

                                                 
59 Se Jonsson Malm (2011), s. 36–39. 
60 Se Jonsson Malm (2011), s. 257, där hon når samma slutsats. 
61 Se SOU 2001:10, del 1, s. 22. 
62 Se SOU 2001:10, del 1, s. 22. 
63 Se SOU 2001:10, del 2, s. 332. 
64 Se SOU 2001:10, del 2, s. 330. 
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1800-talet i en process av klassificering och sjukdomsstämplande av 

sexuella beteenden när viss sexualitet övergår från att vara handlingar till att 

bli personligheter.65 Den uppdelning av människor efter sexualitet som 

möjliggör särskiljande i lagstiftning handlar alltså mer om hur vi väljer att 

kategorisera än om inneboende egenskaper hos människor av en viss ”typ”. 

 

3.3 Hur har problemformuleringen blivit 

möjlig? 

Den här frågan har som syfte att utreda vilka skeenden, praktiker och 

processer som lett fram till att en viss problemformulering kommit att 

dominera. Vilken historia eller bakgrund finns i frågan? Utgångspunkten är 

att problemformuleringar inte uppstår i en naturlig, kronologisk utveckling 

utan att olika beslut och händelser avgör hur problem kan konstrueras och 

framställas.66  

 

Återigen hjälper den heterosexuella matrisen och heteronormativiteten oss 

att förstå hur det kommer sig att det går att genomföra en utredning som 

frågar om skillnaderna mellan homosexuella och heterosexuella föräldrar är 

”sakligt motiverade”.67 Att detta upplevs som en rimlig fråga, där svaret inte 

blir ett uppenbart ”nej”, visar den grundläggande skepsis mot homosexuella 

som utredningen vilar på. Att människor konstrueras som könade individer 

vars genus och sexualitet endast blir förståelig och acceptabel om den följer 

mallen gör att de som avviker kan försättas i den position som homosexuella 

föräldrar har fått i SOU 2001:10 – som potentiellt skadliga, eller åtminstone 

bristfälliga, för sina barn.  

 

Den statliga fixeringen vid biologi och fastställande av faderskap går 

tillbaka till början av 1900-talet. Till en början ville staten fastställa en far 

                                                 
65 Se Foucault (1980), s. 57–58. 
66 Se Bacchi (2009), s. 10. 
67 SOU 2001:10, del 1, s. 67. 
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till alla barn då de noterade att ensamstående mödrar och deras barn ofta 

levde under svåra förhållanden.68 Under 1920-40-tal ökade fokuset på 

biologi i allmänhet, till exempel genom studier kring rashygien, och med 

detta följde en önskan om att inte bara fastställa en far utan dessutom rätt 

far.69 Bergman & Hobson berättar att en rad statliga kampanjer under 1900-

talet sedan försökte konstruera faderskapet som en viktig del av mäns 

identitet för att få dem att bli mer närvarande fäder.70 Jonsson Malm menar 

att släktskap nu för tiden förstås som biologi och juridik, när det tidigare låg 

ett stort fokus på sociala band.71 Hon menar att fokuset på biologi främst har 

ökat i och med introduktionen av olika sorters bioteknik.72 Biologi och 

genetik har kommit att bli viktigt för individens förståelse av sig själv och 

biologiskt släktskap har kommit att värderas högre än sociala band. Det har i 

linje med detta också ansetts allt viktigare att få ett barn som är biologiskt 

besläktat med en själv.73 

 

I en kultur av rigorös uppdelning av människor i olika kön och sexualiteter 

och ett starkt fokus vid biologi och närvarande fäder blir det inte svårt att se 

hur ett lesbiskt föräldrapar kan misstänkliggöras. De uppvisar fel koppling 

mellan kön och begär och ämnar dessutom bilda familj utan en närvarande 

fader, där bara den ena föräldern är genetiskt besläktad med varje barn.  

 

3.4 Vad lämnas oproblematiserat?  

Syftet med den fjärde frågan är att lyfta fram de perspektiv som saknas i 

problemframställningen. Hur problemet framställs och vilka faktorer och 

värderingar som fått komma fram i problemformuleringsprocessen avgör 

vilka lösningar som blir möjliga, rimliga och tänkbara. Svaren på fråga 2 

                                                 
68 Se Bergman & Hobson (2002), s. 93–94. 
69 Se Bergman & Hobson (2002), s. 95–97. 
70 Se Bergman & Hobson (2002), s. 107. 
71 Se Jonsson Malm (2011), s. 37–38. 
72 Se Jonsson Malm (2011), s. 38. 
73 Se Jonsson Malm (2011), s. 39. 
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och 3 hjälper till här – vad har förenklats bort? Vilka tankar kom aldrig att 

bli del av den dominerande problemframställningen?74 

 

SOU 2001:10 var tänkt att genomföras förutsättningslöst, med undantag för 

ett fokus på barnets bästa. Jag har hittills kunnat identifiera ett flertal 

förutsättningar som kommittén tog med sig in i utredningen. En absolut 

grundläggande förutsättning som jag ännu inte diskuterat utförligt är idén 

om den heterosexuella kärnfamiljen och dess status som den mest naturliga 

och önskvärda familjeformen.75 Jonsson Malm sammanfattar idealbilden på 

följande sätt: ”Föräldraskapet inom kärnfamiljen bygger på tvåsamhet och 

är ’exklusivt’, det vill säga ett barn kan inte ha mer än två (biologiska, 

juridiska och sociala) föräldrar och inte mer än en mor och en far.”76 Hon 

vill till och med gå så långt som till att inkludera reproduktionen i den 

heterosexuella matrisen – mötet mellan män och kvinnor i 

reproduktionsakten är enligt Jonsson Malm avgörande för förståelsen av 

manligt och kvinnligt.77 En familj ska alltså bestå av två heterosexuella 

föräldrar; detta ifrågasätts aldrig i SOU 2001:10. När homosexuella 

föräldrars lämplighet ska utredas används heterosexuella föräldrar som 

måttstock och jämförelsegrupp.78 

 

Utredningen underlåter att nämna att de undersökningar och studier som 

ligger till grund för utredningen i flera fall har kommit fram till att 

homosexuella föräldrar är bättre än heterosexuella.79 Detta resultat tar inte 

kommittén som en chans att ifrågasätta heteronormen utan istället släpps 

homosexuella in i det statligt sanktionerade föräldraskapet i en process av 

inkludering med villkor att de gör sitt bästa för att efterlikna det 

heterosexuella föräldraskapet. Idealet av ett heterosexuellt föräldrapar är 

förstås omöjligt för ett samkönat kvinnligt par att helt efterlikna. Antingen 

kan de inkludera en man och därmed bli (minst) tre föräldrar, eller så kan de 

                                                 
74 Se Bacchi (2009), s. 12–14. 
75 Se Zetterqvist Nelson (2007), s. 9; Jonsson Malm (2011), s. 33–35. 
76 Jonsson Malm (2011), s. 34. 
77 Se Jonsson Malm (2011), s. 252. 
78 Se SOU 2001:10, del 1, s. 218, 238, 240, 244. 
79 Se Edenheim (2005), s. 175; SOU 2001:10, del 3, bilaga 1, s. 9, 16, 19–21, 23, 25. 
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se mannen som enbart en spermadonator och därmed vara två föräldrar – 

men sakna manlig närvaro. Här verkar det som att heteronormen, som ger 

upphov till idén om att barn behöver både män och kvinnor som föräldrar, 

får företräde framför tvåsamhetsnormen. Att barnet ska få kunskap om sitt 

biologiska ursprung och ha både kvinnliga och manliga förebilder80 får här 

prioriteras över att upprätthålla den slutna tvåsamheten hos föräldraparet – 

det är bättre att inkludera en tredje part än att barnet ska sakna en pappa.81  

 

3.5 Vilka effekter får 

problemformuleringen?  

Metoden bygger som tidigare nämnts på att problemformuleringar gynnar 

vissa och skadar andra. Den här frågan har som syfte att klarlägga dessa 

effekter. Effekter är inte bara resultatet av exempelvis en lagändring utan 

handlar om påverkan på ett bredare plan. De effekter som undersöks med 

WPR-metoden är diskursiva effekter, subjektifieringseffekter och 

levnadseffekter.82 I den här frågan kan det vara särskilt viktigt att komma 

ihåg WPR-analysens bakgrund i poststrukturalistisk diskursteori och 

feministisk kroppsteori. 

 

Diskursiva effekter är de begränsningar och möjligheter i vad som kan 

tänkas och sägas som följer av en viss problemformulering. När ett problem 

framställs på ett visst sätt så innebär det att endast vissa lösningar blir 

rimliga, vilket kan omöjliggöra tillfredsställande åtgärder för vissa grupper. 

Resultaten från fråga 2, 3 och 4 hjälper till att avslöja antaganden och 

förutsättningar bakom en viss problemframställning.83  

 

Subjektifieringseffekter uppstår i diskurserna i och kring lagförslag och 

handlingsplaner. Hur subjektspositioner konstrueras och hur vi blir 

                                                 
80 Se SOU 2001:10, del 2, s. 325, 335, 337. 
81 Se Jonsson Malm (2011), s. 259. 
82 Se Bacchi (2009), s. 15. 
83 Se Bacchi (2009), s. 16. 
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inplacerade i dem påverkar hur vi lever våra liv och hur vi ser på oss själva 

och andra. Subjektspositionerna ger oss ett utgångsläge utifrån vilket vi kan 

förstå och förhålla oss till omvärlden.84 Ofta innebär problemformuleringen 

att grupper ställs mot varandra, där stigmatiseringen av en viss 

minoritetsgrupp syftar till att klargöra och uppmuntra till önskvärt beteende 

hos den övriga befolkningen. Den stigmatiserade gruppen kan också ofta 

göras ansvarig för sitt eget ”problem”.85  

 

Levnadseffekter är de faktiska, materiella effekter som uppstår i våra liv 

beroende på hur problem framställs och hur vi positionerats i behandlingen 

av frågan. Att inneha en viss subjektsposition kan till exempel innebära att 

en får, eller inte får, tillgång till vissa bidrag, hjälpinsatser eller liknande.86 

 

3.5.1 Diskursiva effekter 

Under fråga 4 konstaterade jag att den tvåsamma heteronormen inte 

ifrågasätts i utredningen. Det blir därmed aldrig möjligt att föreslå lösningar 

som kan ge ett barn flera föräldrar eller tillåta adoption för personer som 

inte har ett institutionaliserat parförhållande. När normen inte utmanas får 

bara de queera personer som kan åstadkomma en hjälplig efterhärmning av 

den heteronormativa familjen (de som kan leva upp till de homonormativa 

förväntningarna) tillgång till juridiskt föräldraskap.  

 

Under fråga 2 identifierade jag nyckelkonceptet ”barnets bästa”, vilket i 

utredningen blir synonymt med att ha en ”normal könsutveckling” och två 

föräldrar, helst av olika kön, samt kännedom om sitt biologiska ursprung. 

Jonsson Malm menar att ”barnets bästa” är ett begrepp som förenar både 

rationella och emotionella diskurser och vars hegemoniska ställning gör det 

väldigt svårt att argumentera mot.87 Att utredningen har en definition av 

barnets bästa som innebär att få växa upp till heterosexuell cisperson i en 

                                                 
84 Se Bacchi (2009), s. 16. 
85 Se Bacchi (2009), s. 16–17. 
86 Se Bacchi (2009), s. 17–18. 
87 Se Jonsson Malm (2011), s. 307. 
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heterosexuell kärnfamilj gör att lösningsförslag som hotar detta inte blir 

möjliga. De som föreslår en reglering (eller ickereglering) som inte ger 

barnet detta kommer då att framstå som att de inte vill det som är bäst för 

barnet. Diskurserna kring barnets bästa begränsar alltså kraftigt vilka 

lösningar som blir möjliga. 

 

3.5.2 Subjektifieringseffekter 

Utredningens diskurser konstruerar subjektspositioner som förälder, barn, 

homosexuell, heterosexuell, bra förälder och dålig förälder. I inledningen till 

denna fråga beskrev jag att subjekt ofta ställs emot varandra och att den 

stigmatiserade minoriteten ofta görs ansvarig för problem som drabbar dem. 

Detta ser vi även i SOU 2001:10.  

 

För det första ställs barn och (potentiella) homosexuella föräldrar mot 

varandra när homosexualitet målas upp som något som riskerar att störa ett 

barns normala utveckling. Ett annat exempel är att homosexuella målas upp 

som ett hot mot heterosexuella när utredningen diskuterar risken av att ett 

tillåtande av adoption för homosexuella skulle inverka negativt på 

heterosexuellas möjligheter till utlandsadoptioner.88  

 

För det andra görs homosexuella flera gånger ansvariga för de problem som 

samhällets fördomar kan ge upphov till. Således blir mobbning eller dålig 

behandling av barnen på grund av föräldrarnas homosexualitet något som de 

homosexuella föräldrarna måste ta ansvar för att hantera och diskutera med 

barnet så att detta inte ska påverka dem alltför mycket.89 Utredningen 

innehåller även ett avsnitt om homosexuellas utsatthet för brott. Det 

förefaller mig märkligt att behandla detta i en utredning om föräldraskap 

och antyder att homosexuella skulle vara ansvariga för de brott som de 

utsätts för – det är lätt att dra slutsatsen att det är olämpligt att ha barn i 

närheten av människor som tycks dra brottslighet till sig.  

                                                 
88 Se SOU 2001:10, del 2, s. 352. 
89 Se SOU 2001:10, del 1, s. 227, 253; SOU 2001:10, del 2, s. 296. 
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Diskussionen handlar om vem som utsätts för brott och på vilka platser. De 

som utsätts är de som är unga och som ”mer sällan [lever] i ett stadigt 

förhållande” samt uppvisar ett beteende som avviker från sin könsroll.90 

Lesbiska klarar sig undan i större utsträckning genom att inte uppsöka 

”farliga platser, som t.ex. parker” i lika stor utsträckning som homosexuella 

män.91 Genom att endast tala om offren och vad de har gjort för att 

provocera fram brottsligheten som riktats mot dem, och genom att tala om 

att de aktivt uppsöker ”farliga platser”, läggs skulden på homosexuella 

istället för på förövarna. Förövarna nämns över huvud taget inte. Paradoxalt 

nog förväntas homosexuella föräldrar, trots att deras homosexualitet menas 

kunna ge upphov till sociala besvär för barnen och brottsutsatthet för 

föräldrarna, vara öppna och kommunikativa kring sin sexuella läggning i 

förhållande till både sina barn och omgivningen.92  

 

3.5.3 Levnadseffekter 

En väldigt reell, materiell konsekvens av konstruktionen av önskvärt 

föräldraskap är förstås att bara vissa personer ses som juridiska föräldrar till 

sina barn. I de familjer som består av fler än två vuxna får bara två av dem 

tillgång till detta. De som genom för en insemination exempelvis i Danmark 

eller hemma måste genomgå en närståendeadoptionsprocess som riskerar att 

bli utdragen och upplevas kränkande.93 De som istället väljer det enklare, 

statligt sanktionerade alternativet att genomgå insemination inom den 

offentliga vården kan inte välja en anonym donator. Staten har i det fallet 

villkorat tillgången till vård med att barnets biologiska ursprung ska vara 

känt.  

 

Att inte vara juridisk förälder till sitt barn innebär att inte kunna fatta 

juridiska och ekonomiska beslut för barnet och att barnet inte har någon 

                                                 
90 SOU 2001:10, del 1, s. 284. 
91 SOU 2001:10, del 1, s. 284. 
92 Se SOU 2001:10, del 2, s. 302. 
93 Se Malmquist (2016), s. 77–78. 
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arvsrätt efter den ickejuridiska föräldern. Det försvårar också avsevärt 

möjligheterna att behålla kontakten med barnet om föräldrarna separerar, 

ifall den biologiska/juridiska föräldern skulle motsätta sig umgänge. Det ger 

även upphov till ett osäkerhetsmoment om den juridiska föräldern skulle 

avlida. Många av de lesbiska föräldrarna i Malmquists studie uttryckte stress 

eller oro över den period då det juridiska föräldraskapet ännu inte fastställts 

för båda föräldrarna. Vissa såg det också som ett ifrågasättande av deras 

föräldraskap.94 

 

3.6 Hur har problemformuleringen 

konstruerats, spridits och försvarats? 

Hur kan den ifrågasättas? 

Den här frågan syftar till att undersöka hur en problemformulering når ut 

och får legitimitet. Vem talar, genom vilka kanaler? Vilka institutioner, 

exempelvis statliga myndigheter, är verksamma i att upprätthålla en 

problemformulering? Hur kan framställningen sedermera utmanas? Den här 

frågan bygger vidare på fråga 3.95 

 

Vem som helst kan lägga fram en problemformulering. Det som försätter 

den statliga utredningens problemformulering i en särskild position är att 

den blir verklig genom att den institutionaliseras genom lagstiftning.96 De 

subjektspositioner som den erbjuder, de värderingar den förmedlar och de 

åtgärdsförslag den presenterar blir ramarna för vår levda verklighet. Det 

avgör vem som får tillgång till vård och på vilka villkor, vem som antecknas 

som vårdnadshavare i skolans register och vilka krav en måste leva upp till 

för att bli godkänd i en adoptionsutredning. Staten har en hel uppsättning av 

institutioner, myndigheter och tjänstemän till sitt förfogande för att etablera 

                                                 
94 Se Malmquist (2016), s. 74–77. 
95 Se Bacchi (2009), s. 19. 
96 Se Bacchi (2009), s. 33. 



 29 

sin problemformulering och dess ”lösningar”. I det här fallet exempelvis den 

offentliga vården, socialtjänsten och domstolsväsendet. 

 

Staten är alltså en aktör med hög auktoritet och stora legitimitetsanspråk. 

Det är svårt att som exempelvis privatperson eller intresseorganisation 

utmana statens problemformuleringar. Det är dock inte omöjligt, det finns 

trots allt gott om exempel på utökade rättigheter och förändrade attityder. 

Ett första steg mot att kunna erbjuda en alternativ problemformulering och 

ett eget lösningsförslag kan vara att synliggöra de normer, värderingar, 

antaganden och förutsättningar som döljer sig i den statliga berättelsen. 

Genom att identifiera vad som förblir oproblematiserat i den statliga 

utredningen får vi ett förslag på var vi kan börja nysta om vi vill tänka 

annorlunda eller nå andra slutsatser. När det dolda eller underförstådda blir 

synligt så syns förhoppningsvis även de alternativa tankesätten tydligare. 
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4 Slutsatser  

Sedan 2003 har homosexuella par kunnat adoptera barn. Mitt syfte med 

uppsatsen har varit att klargöra vilka utgångspunkter som den statliga 

utredning som ledde till denna lagändring hade när det kommer till frågor 

om kön, sexualitet och önskvärt föräldraskap. Mina frågeställningar var 

följande: 

 

- Hur konstrueras den önskvärda familjen i SOU 2001:10 Barn i 

homosexuella familjer? Vilket föräldraskap kan därmed anses 

sanktionerat av staten? 

- Vilka antaganden, föreställningar, värderingar och ideal kring kön 

och sexualitet som betydande faktorer för föräldraskap syns i 

utredningen? 

- Vilka regleringar möjliggörs och omöjliggörs utifrån dessa 

förutsättningar? 

 

Jag har därefter, med hjälp av en WPR-analytisk metod och utifrån 

queerteoretiska koncept som den heterosexuella matrisen, hetero- och 

homonormativitet samt exkludering och inkludering, undersökt hur SOU 

2001:10 har valt att konstruera ”problemet” med situationen som den såg ut 

före lagändringen. Genom analysen har jag identifierat problemet som att 

homosexuella familjer inte i tillräcklig grad efterliknar det heterosexuella 

kärnfamiljsidealet. Denna problemformulering vilar på en uppdelning 

mellan heterosexuella och homosexuella och mellan män/pappor och 

kvinnor/mammor. Heterosexuella anses vara naturligt lämpade föräldrar, 

bland annat på grund av att de i sitt föräldraskap representerar både det 

kvinnliga och det manliga. Utredningen grundar sig på föreställningar om 

att män och kvinnor ska komplettera varandra i föräldraskapet och att 

förebilder av olika kön är en förutsättning för att barn ska utveckla en stabil 

och förutsägbar könsidentitet och en heterosexuell läggning, vilket är ett 

ideal som utredningen aldrig ifrågasätter.  
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Barnets bästa konstrueras alltså som att bli en heterosexuell cisperson och 

att ha två föräldrar som allra helst har olika kön och är biologiskt besläktade 

med barnet. I brist på detta är det viktigt att barnet får kännedom om sitt 

genetiska ursprung samt att det får tillgång till manliga förebilder som kan 

komplettera det lesbiska paret. I och med denna formulering av barnets 

bästa – en utgångspunkt för alla åtgärder kring barn vilken inte tål att 

ifrågasättas – omöjliggörs lagstiftningsförslag som inte ger barnet tillgång 

till två föräldrar (varken fler eller färre), vetskap om sitt genetiska ursprung 

och bästa möjliga förutsättningar att utvecklas till en heterosexuell cisperson 

genom att få tillgång till fler förebilder än det lesbiska föräldraparet. 

 

Det kan därmed konstateras att det mest önskvärda föräldraskapet, enligt 

SOU 2001:10, är det tvåsamma, heterosexuella. Utredningen börjar med ett 

antagande om att en homosexuell läggning hos föräldrarna kan vara skadlig 

för barn, men kommer fram till att ett homosexuellt par kan kompensera för 

sina brister genom att introducera förebilder av det ”andra könet” och 

genom att ta ansvar för samhällets fördomar i sitt förhållande till barnet. 

Andra föräldrapar kan alltså tillåtas bli juridiska föräldrar om de i tillräckligt 

hög grad efterliknar den heterosexuella kärnfamiljen och kompenserar för 

sina brister. 
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