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SAMMANFATTNING 
Under år 2003 och år 2005 gjordes flera lagförändringar till samkönade pars fördel. Bland annat 

fick lesbiska par rätt till att prövas som adoptivföräldrar och möjlighet till assisterad befruktning 

via landstingen. Med sådana lagändringar utvecklas samhället och familjekonstellationer idag 

har fler former än den ännu rådande kärnfamiljen. Likaså ökar valmöjligheterna av 

tillvägagångssätt för att bilda familj i en samkönad relation, två alternativ utanför landstingets 

assisterade befruktning är; insemination via utrikesklinik eller heminsemination med privat 

donerade spermier. När insemination i samkönad relation sker hemma eller på utrikesklinik 

krävs efterföljande faderskapsutredning och närståendeadoption för att den icke bärande 

mamman ska betraktas som juridisk förälder, en utredning som begärs av tingsrätten och som 

drivs av familjerätten i respektive kommun. Ju med samkönade pars rätt till att prövas som 

adoptivföräldrar följer också förväntningar kring utredningsförfarandet och dess riktlinjer som 

medpart i utvecklingen. Syftet med denna studie är att försöka skapa en syntetiserad kunskap 

kring utredningsförfarandet av faderskapsutredning och närståendeadoption, när det sker i 

samkönad relation. Detta genom att gemensamt försöka förstå kvinnors och 

familjerättssekreterares upplevelser av utredningsprocessen och dess innehåll. Studien baseras 

på kvalitativa intervjuer med både kvinnor som genomgått processen och 

familjerättssekreterare som handlagt dessa ärenden. I resultatet framkommer en dominerande 

gemensam upplevelse av otydliga riktlinjer där det finns en efterfrågan om nyanserad 

lagstiftning och uppdaterade underlag. 

ABSTRACT 
In the year 2003 and 2005, several legislative changes were made to same-sex couples 

advantage. Among other things, lesbian couples were given the right to be tested as adoptive 

parents and the possibility of assisted reproduction through the county councils. With such 

changes in law, society and family constellations are evolving today with more forms than the 

existing nuclear family. Similarly, the choice of approaches to forming a family in a same-sex 

relationship increases, two alternatives outside the county Council's assisted conception are; 

Insemination by clinic in another country or home insemination with private donated sperm. 

When insemination in same-sex relationship occurs at home or by clinic in another country, 

subsequent paternity investigations and Related adoption are required for the non-biological 

mother to be considered as legal parent, an investigation requested by the District Court and 

operated by Social Service in each municipality. With the possibility of same-sex couples to be 

tested as adoptive parents also follows expectations about the investigation procedure and its 

guidelines as a partner in the development. The aim of this study is to try to create a synthesized 

knowledge about the investigation process of paternity investigation and Related adoption, 

when it occurs in same-sex relationship. This by jointly trying to understand the experiences of 

women and Social workers ' in the investigation process and its content. The study is based on 

qualitative interviews with both women who have undergone the process and social secretaries 

who dealt with these cases. The result is a dominant shared experience of unclear guidelines 

where there is a demand for nuanced legislation and updated dossiers. 
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Nyckelord 

Närståendeadoption, insemination, samkönade, föräldraskap, familjerätt, faderskapsutredning, 

bemötande, socialtjänst 
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Antal ord totalt i uppsatsen 
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Tack till oss, vi, varandra! För det engagemang, drivkraft och fokus som vi ägnat denna studie. 
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Ett sista, men inte mindre väsenligt tack vill vi rikta till vår handledare Ulla Forinder. Tack för 
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UPPSATSENS INLEDANDE AVSNITT 
Under de senaste decennierna har diskussioner kring samkönade äktenskap och sedermera 

familjebildning kommit att bli centrala i juridiska och sociala sammanhang. Diskussionerna har 

till stor del genomsyrats av heteronormativt tänkande och förhållningssätt och trots de 

lagändringar som genomfördes 2003 och 2005, vilka stärkte samkönade pars rättigheter, 

härskar fortfarande den heterosexuella normen om en kärnfamilj. Bland annat lagstadgades 

lesbiska pars rättigheter att prövas som adoptivföräldrar och därmed även rätt till insemination 

inom den svenska sjukvården (Regeringens proposition 2004/05:13). I och med denna 

lagstiftning kom sammanboende och registrerade lesbiska par att betraktas som juridiska 

vårdnadshavare direkt, utan faderskapsutredning eller närståendeadoption. Detta då samtycket 

till behandlingen givits via den ickebärande parten och att Socialtjänsten delgivits information 

om att behandling skett via ett landsting (Socialstyrelsen 2007:4).  

 

I och med att lagförändringen trädde i kraft har ställningen för samkönade kvinnor stärkts, även 

om bilden av kärnfamiljen kvarstår som ledande. Än idag, även fast rätten till assisterad 

befruktning inom landstingens kliniker för samkönade par har funnits sedan år 2005, väljer 

fortfarande många att inseminera hemma på egen hand med hjälp av donerade spermier eller 

att resa utomlands till en privat klinik just på grund av bland annat långa väntetider. Genom att 

välja att inseminera själv eller via utrikesklinik följer flertalet juridiska aspekter, varav 

faderskapsutredning och närståendeadoption är två som kan ses som de största och vägen till 

två juridiska vårdnadshavare kan både vara snårig, komplicerad och utmanande. Genom att 

lyssna till de upplevelseberättelser som beskriver erfarenheten av att utreda och att utredas finns 

förhoppningen att bilden av utredningsförfarandet nyanseras och att synen på föräldraskap lyfts 

fram.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att skapa en syntetiserad kunskap om den process det innebär att 

genomföra faderskapsutredning och närståendeadoption i samkönande relation bestående av 

två kvinnor.  Studien syftar till att skapa en gemensam, beskrivande förståelse för kvinnornas 

likväl som familjerättssekreterarnas upplevelser av utredningsförfarandet.  

 

För att nå detta syfte har två frågeställningar formulerats;  

- Hur upplever kvinnorna processen av faderskapsutredning och närståendeadoption hos 

Familjerätten?  

- Hur upplever familjerättssekreterarna processen kring faderskapsutredning och 

närståendeadoption när det sker i samkönad relation?  

 

Begreppsdefinitioner  

Heminsemination eller utlandsinsemination – det finns olika möjligheter att nå det 

gemensamma målet att befruktas. Detta kan ske via insemination i hemmet eller via klinik i 

utlandet och det är dessa som är intressanta i förhållande till denna studie. Med 

heminsemination menas att befruktningen skett i hemmet med donerade spermier, och donation 

kommer oftast från en person utan relation till paret, en medförälder eller någon däremellan. 
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Det beror helt på hur de inblandades överenskommelse och familjekonstellation ser ut 

(hbtqfamiljer.se). Möjligheten till insemination finns även i utlandet via klinik och proceduren 

är densamma, även om det via klinik i utlandet ofta förutsätter fler utredningar vilket kan ta 

längre tid. Ett exempel på sådan utredning kan vara fertilitetsutredning i förhand innan 

insemination vilket är kopplat till den höga kostnad som insemination innebär för paret.  

(hbtqfamiljer.se) 

 

Faderskapsutredning – Med faderskapsutredning menas den utredning som genomförs av 

Familjerätten och som beslutas av Socialnämnden i strävan efter att fastställa faderskap. En 

sådan utredning genomförs på olika sätt beroende på genomförande kommuns handläggning, 

genomgående för de flesta faderskapsutredningar är dock att utredningen innefattar samtal med 

partnerna för att få information om den aktuella situationen. Syftet med att fastställa faderskap 

är att säkra barnets försörjning och arvsrätt men även för att klargöra barnets biologiska 

ursprung. En faderskapsutredning kan läggas ner utan fastställande i vissa omständigheter, det 

kan till exempel vara om det upplevs att det är en omöjlighet att få de upplysningar som krävs 

för att kunna bedöma frågan om faderskapet. I dessa fall läggs ärendet ner och ingen fader finns 

alltså då registrerad på barnet (Socialstyrelsen 2011:2). 

 

Närståendeadoption - En närståendeadoption är en adoption som sker när två människor i nära 

relation beslutar att låta den ena adoptera den andres biologiska barn, även kallad 

styvbarnsadoption. Detta innebär att en person adopterar sin makas/makes barn eller önskar 

adoptera sin registrerade partners biologiska barn. Syftet med detta är att göra den förälder som 

barnet lever med till förälder även ur ett juridiskt perspektiv. Om en närståendeadoption 

beslutas så kommer då den ursprungliga juridiska rättigheten till barnet att avskrivas och 

överlämnas till den nya fastställda juridiska föräldern. Förfarandet kring detta grundar sig på 

Familjerättens utredning som kan se olika ut beroende på plats men åsyftar till att granska den 

sökandes lämplighet som juridisk förälder och ifall detta bedöms vara till barnets fördel 

(Socialstyrelsen 2008).  

 

De juridiska aspekterna 

I följande avsnitt kommer formerna för familjebildning genom insemination i hemmet eller 

utlandet att presenteras. Syftet är att skapa en grund för förståelse av de processer som 

föranleder och som styr vägen mot att bli juridisk vårdnadshavare. Avsnittet avslutas med en 

kort sammanfattning av de lagrum och den utveckling som skett på den juridiska fronten som 

lett till den situation som nu är giltig. 

 

Viktigt att poängtera är skillnaderna som framkommer i juridiskt syfte mellan olikkönade och 

samkönade par men även vilka olika former av föräldraskap som finns. Vi inleder med att 

klargöra vinklarna kring föräldraskap. När en kvinna skaffat barn via insemination på 

utrikesklinik eller via donerade spermier kommer denna kvinna att räknas som ensam 

vårdnadshavare. Genom faderskapsutredningen kommer sedan en utredning göras för att 

fastställa barnet genetiska och biologiska härkomst, och beroende på vad 

faderskapsutredningen visar kan man i det skedet välja att ansöka om gemensam vårdnad, alltså 

tillsammans med donatorn. Med andra ord är den bärande kvinnan barnets enda vårdnadshavare 
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inledningsvis. Den kvinna som är ickebärande i den samkönade relationen räknas därmed inte 

omgående som juridisk förälder, detta sker först när en närståendeadoption genomförts 

(Socialstyrelsen 2008). I de kontexter där fadern är okänd kommer faderskapsutredningen att 

läggas ned som fader okänd. Skulle faderskapsutredningen visa på ett det finns en känd fader 

kommer denne att vid adoptionen få möjlighet att uttala sig kring huruvida han samtycker till 

adoption från den ickebärande kvinnans sida. Vid denna punkt kan den ickebärande kvinnan i 

den samkönade relationen välja att närståendeadoptera barnet och inom en period erhålla den 

juridiska vårdnaden om barnet, givet att adoptionen går igenom (RFSL.se 2018-04-05).   

 

Skillnaderna som föreligger mellan samkönade och olikkönade par som genomför samma 

behandling - insemination i utlandet eller via donerade spermier, är dock stora. Olikkönade par, 

vare sig de är gifta eller sammanboende, kommer via en samtyckesutredning att registreras som 

juridiska föräldrar till barnet även fast de donerade spermierna inte tillhör mannen i relationen. 

Detta kallas för faderskapsbekräftelse och medför att utredningsförfarandet kring den juridiska 

vårdnaden för ett barn som skapats via insemination ser annorlunda ut om paret som föder 

barnet är olikkönat. Begreppet faderskapspresumtion kommer här att vara av vikt; 

sammanfattningsvis kan sägas att fadern till barnet är den man som finns i förhållandet, även 

fast denna man inte är den man vars könsceller skapat barnet, förutsatt att man är gift. Detta 

kan inte ske i samkönade relationer, utan då krävs en faderskapsutredning och påföljande 

närståendeadoption för att erhålla samma juridiska vårdnadsposition (RFSL.se 2018-04-05).  

 

Presentationen kommer att belysas gentemot övriga former av familjebildning som även de har 

genomfört insemination i utlandet eller via donation, detta för att påvisa de skillnader som 

föreligger i genomförande och de aktuella juridiska aspekterna. Följande sammanfattning är 

skapad från den information som återfinns på RFSL’s hemsida (2018-04-08), tabellen i slutet 

är en egen skapad sammanställning.  

 

Samkönat kvinnligt par – 

ogifta  

 Ej rätt att genomgå 

närståendeadoption 

Samkönat kvinnligt par - gifta  Faderskapsutredning genomförs 

och läggs ned – 

närståendeadoption kan 

genomföras. Krävs utredning via 

Familjerätten på Socialtjänsten 

som lämnar ett yttrande till 

Tingsrätten med förslag på om 

adoptionen ska genomföras eller 

ej. Innan yttrandet har ärendet 

även dragits i Socialnämnden.  

Olikkönat par – ogifta/sambos  (Utlandsinsemination) Samtycke 

ges från mannen i relationen vid 

faderskapsutredningen – Vid 

faderskapsutredningen som är till 
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för att fastställa barnets biologiska 

urspung tillfrågas mannen om 

samtycket till behandlingen av 

insemination. Vid ja – juridisk 

vårdnadshavare utan 

närståendeadoption. 

Olikkönat par - gifta  (Utlandsinsemination) 

Faderskapspresumtion – 

faderskapsutredning och 

närståendeadoption krävs ej utan 

fadern blir automatiskt juridisk 

vårdnadshavare trots att han ej är 

ursprunget till könscellerna. 

 

En historisk tillbakablick på lagstiftning av vikt för adoption samt homosexualitet kommer inte 

att presenteras, för sådan läsning rekommenderas avsnitten i bland annat Henrikson & Sarelids 

(2014) studie. Inledningsvis gavs rätten att ingå äktenskap mellan samkönade par i och med 

lagförändringen av äktenskapsbalken som trädde i kraft 2009, efter denna punkt kom 

samkönade par att betraktas som gifta och inte enbart som registrerade partners vilket var den 

tidigare benämningen (RFSL.se 2018-04-05).  

 

Startskottet inför kommande lagförändringar var när Regeringen tillsatte en utredning som 

syftade till att granska förutsättningarna för samkönade pars rättigheter till adoption. Denna 

inleddes 1999 och resulterade i det betänkande som kallas för ”barn i homosexuella familjer – 

SOU 2001:10”. Betänkandet framhävde framförallt en sak – möjligheten för samkönade par att 

prövas som adoptivföräldrar. Detta kom sin tur att medföra en lagförändring via proposition 

2001/02:123 som trädde i kraft 2003 och som därmed reglerade homosexuellas rätt till att 

prövas som adoptivföräldrar. År 2005 inträdde nästa lag som är av vikt i sammanhanget kring 

insemination och samkönade par, Lagen om genetisk integritet (2006:351) och den reglerar 

förhållandet mellan moderskap och juridisk vårdnadshavare. För att bedömas inför en 

närståendeadoption finns riktlinjer och lagstiftning att förhålla sig till, denna lagstiftning säger 

bland annat att du ska anses lämplig som förälder (SoL 6 kap 12§) samt att det är för barnets 

bästa (FB 4 kap 6§). 

 

Den praktiska processen vid faderskapsutredning och närståendeadoption 

När två kvinnor genomfört en insemination på klinik i utlandet eller via heminsemination 

kommer Socialtjänstens Familjerätt att inleda en faderskapsutredning för att söka finna svar på 

vem som donerat spermierna som medförde befruktningen. Vid en sådan utredning kommer 

frågor att ställas som ska syfta till att fastställa vem som har det juridiska faderskapet. Det har 

även viktiga effekter för barnets rätt till att veta sitt genetiska ursprung (RFSL.se 2018-04-08) 

– mer om detta under rubriken barnens rätt och barnens bästa. Därmed är det av största vikt 

att en faderskapsutredning utförs korrekt. 
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Efter att faderskapsutredningen påvisat att det inte finns en juridisk far i bilden kan 

närståendeadoptionen inledas, även denna genomförs via Familjerätten men på uppmaning av 

Tingsrätten genom ett yttrande. En närståendeadoption handlar om att granska lämpligheten för 

en juridisk person att ta rollen som vårdnadshavare för barnet och i de fall som denna studie 

undersöker innebär det barn och adoptionssökande som redan har en relation till varandra. 

Denna distinktion är viktig att poängtera då innehållet i själva utredningen inte är kontrollerat 

via lagstiftning eller riktlinjer, samtidigt som det rekommenderas att se till vad en 

adoptionsutredning för adoption av barn från utlandet innehåller. Den utredningen handlar dock 

om att adoptera ett barn till vilken personerna saknar en relation (RFSL.se 2018-04-08). Mer 

om detta under rubriken de professionellas riktlinjer. Efter att utredning genomförts på 

uppmaning av Tingsrätten kommer Familjerätten att dra ärendet i Socialnämnden som är det 

beslutande organ som fastställer det yttrande som sedermera skickas till Tingsrätten för beslut 

(RFSL.se 2018-04-08). 

 

De professionellas riktlinjer   

Som tidigare nämnts saknas det formella riktlinjer och handläggningsstöd i vad en 

närståendeadoption ska innehålla. Vad gäller faderskapsutredningar finns en tydligare 

lagstiftning varpå dessa utredningar varierar mindre mellan olika kommuner och genomförare 

(Socialstyrelsen 2014). Närståendeadoptioner och faderskapsutredningar genomförs som 

tidigare nämnts av familjerättssekreterare på Familjerätten inom Socialtjänsten. Dessa är ofta 

utbildade socionomer som har specialiserat sig inom familjerätt och frågor som kan uppkomma 

inom det området (RFSL.se 2018-04-08). 

 

Det finns en handbok som innehåller riktlinjer för genomförandet av utredning av adoption, 

både nationella och internationella varav närståendeadoption är en mindre del i de nationella 

adoptionerna (Socialstyrelsen 2008). Denna handbok heter ”handbok för internationella och 

nationella adoptioner” och har framtagits av Socialstyrelsen. I denna handbok beskrivs det att 

det saknas riktlinjer för vad en utredning kring närståendeadoption av barn i samkönad relation 

ska innehålla, men att det rekommenderas att ta inspiration av det som återfinns i riktlinjerna 

kring internationella adoptioner (RFSL.se 2018-04-08). Poängteras görs även att utredaren ska 

ha goda kunskaper kring barns behov och utveckling samt kunna bedöma om en adoption är till 

barnets bästa snarare än de vuxnas längtan efter barn (SOU 2003:49). Detta medför att det rent 

praktiskt blir en stor skillnad i vad som efterfrågas i dessa utredningar samt av vilken orsak som 

utredningarna genomförs. Det påverkar även den roll som varje enskild familjerättssekreterare 

anser sig ha i utredningsförfarandet (Nyström 2016). 

 

Barnets rätt och barnens bästa 

I lagen om genetisk integritet (2006:351) framkommer det att varje person har rätt till att veta 

sitt genetiska ursprung och detta är av signifikans i diskussioner kring utredningsförfarandet i 

samkönad relation. Genom faderskapsutredningen ska barnets genetiska ursprung fastställas så 

långt det är möjligt att återfinna denna information. Vidare regleras även barnets rätt till 

kunskap om sitt skapande och ursprung, vilket ibland innefattas i begreppet barnets bästa. I 

närståendeadoptionen är detta ett centralt begrepp och återkommer som en röd tråd i 
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genomförandet. Vad barnets bästa handlar om kan variera och ligger öppet för bedömning hos 

betraktaren eftersom det, som sagt, saknas riktlinjer.  Grunden är dock att den person som 

önskar adoptera, i detta fall den kvinnliga medföräldern, ska vara en tillgång  för barnet och att 

både adoption, vårdnad och familjesituation ska vara till barnets bästa för att en adoption ska 

förespråkas (Henrikson & Sarelid 2014).  

 

Möjlig förändring på den juridiska fronten? 

I dagsläget finns det som påvisat flertalet juridiska skillnader mellan insemination i utlandet 

och heminsemination vad gäller olikkönade och samkönade par. Regeringen har dock genom 

en lagrådsremiss diskuterat denna fråga och det förslag som just nu ligger är att olikkönade och 

samkönade par som genomgår samma behandling ska betraktas på samma sätt. Med andra ord 

kan det komma att bli aktuellt med faderskapspresumtion även i samkönade relationer då 

insemination bedöms skett i samråd varpå det kan anses vara parets gemensamma barn (RFSL 

2018-04-09). Kraven är dock att inseminationen har genomförts på en reglerad inrättning och 

där barnet har rätt att ta del av kunskap och information om sitt biologiska ursprung. Detta 

skulle därmed medföra att barnet har två juridiska föräldrar från födseln, även om barnet föds i 

en samkönad relation och lagförändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2018 (Lagrådsremiss 

2017).  

 

Avgränsningar 

Eftersom att denna studie är kvalitativ, och syftar till att belysa människors egna upplevelser av 

en process, begränsas antalet deltagande till en mindre skara där kvalitet är av större vikt än 

generaliserbarhet. För att kandidera till att delta i studien förutsätts att man genomgått 

alternativt genomfört och avslutat minst en faderskapsutredning och/eller närståendeadoption i 

samkönad relation. Detta medför att de familjerättssekreterare som tidigare inte handlagt dessa 

ärenden i samkönad relation uteslut, likaväl de kvinnor i samkönad relation som genomgår en 

pågående adoptionsprocess eller som blivit föräldrar på annat sätt än genom heminsemination 

alternativt på utlandsklinik. Då intresset ligger i att undersöka denna upplevelse i samkönad 

relation så kandiderar heller inte de som i en heterosexuell relation genomgått 

faderskapsutredning och närståendeadoption. Varför inte internationella adoptioner varit 

aktuellt grundar sig i att det utgör ett annat förfarande. Vid internationell adoption handlar det 

vanligtvis om att adoptera ett barn tillsammans som par, ett barn att bli föräldrar till 

(Socialstyrelsen 2008). Vid närståendeadoption efter heminsemination eller insemination via 

utlandsklinik handlar det om att ena förälder vill adoptera det barn som hon redan vardagligt är 

förälder åt, ett barn som planerats för, och skapats tillsammans med sin partner vilken är 

biologisk förälder från början. Centralt är alltså två avgränsningar; att utredningsprocessen ska 

ha skett i samkönad relation där barnet blivit till via heminsemination eller på utlandsklinik, 

samt att processen ska vara avslutad. Motiveringen till detta är att intresset ligger i upplevelsen 

av processen hos just samkönade par där barnet blivit till och planerats för gemensamt – 

upplevelsen av att adoptera sitt eget barn, samt att processen av etiska skäl ska vara avslutad. 

Läs mer under Etiska överväganden.  
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AKTUELLT KUNSKAPSLÄGE – SVERIGE OCH 

INTERNATIONELLT 

Nuvarande kunskapsläget 

I kommande avsnitt kommer ett urval av den tidigare forskningen att presenteras i syfte att 

belysa studiernas syften och frågeställningar, val av metod samt att ge en kritisk granskning av 

hur det nuvarande kunskapsläget ser ut för att sätta dessa i kontrast till vår studie. Detta innebär 

vilka möjliga antaganden som skulle kunna dras av det som presenterats samt vilken effekt och 

påverkan det har på den studie som vi genomfört. Bell (2014) framhåller just detta; vikten av 

att presentera kritiska infallsvinklar avseende den tidigare forskningen och på vilka grunder 

som antaganden och slutsatser kan dras, det är just detta som följande avsnitt ämnar göra. För 

tydlighet kommer avsnitten delas in i svensk respektive internationell forskning för att 

sedermera avslutas i en gemensam slutsats. En matris över all vald tidigare forskning återfinns 

som bifogad bilaga, varpå denna text är att betrakta som en sammanfattning och tillämning av 

den tidigare forskningen i sin helhet. 

 

Genomförandet av litteratursökningen 

Sökandet av tidigare forskning startades på generella sökdatabaser kopplade till Högskolan i 

Gävles bibliotek där peer-reviewgranskade artiklar, uppsatser och avhandlingar söktes. Sökord 

som inledningsvis användes var heminsemination, samkönad relation samt närståendeadoption. 

Detta gav en del träffar som ledde vidare och gav information om framstående forskare inom 

området samt en fingervisning kring vilka andra sökord som kan vara av intresse för studiens 

syfte och frågeställningar. Sökningen kom sedermera att breddas till att avse även internationell 

forskning med sökord så som same-sex* och second-parent adoption. Efter denna övergripande 

sökning och när vissa forskare framträtt som ofta återkommande togs kontakt med Anna 

Malmquist, professor vid Linköpings universitet för vägledning inom forskningsområdet. Anna 

Malmquist är en ofta refererad forskare inom just detta område. Anna Malmquist har publicerat 

flertalet artiklar och sammanställt dessa i den avhandling som kom att ligga till grund för stor 

del av den forskning som är relevant ur det svenska perspektivet. Av Anna gavs ytterligare en 

fingervisning om användbara vetenskapliga tidskrifter inom forskningsområdet och på detta 

sätt har bredden av tidigare forskning smalnats av för att vara träffsäkert avseende det syfte som 

studien har, både internationell och nationell forskning. 

 

Inklusions-, och exklusionskriterier 

På vilka grunder som tidigare forskning har valts eller valts bort kommer i följande stycke att 

presenteras. Detta kallas för exklusions-, och inklusionskriterier. Forskning som berör 

adoptioner i heterosexuella relationer samt adoptioner från utlandet är angränsande områden 

som av avgränsningsskäl ej har inkluderats i denna presentation av tidigare forskning. Vidare 

om denna avgränsning, samt andra, återfinns under rubriken Avgränsningar. Övriga områden 

som också exkluderats från sökningen, mer än internationella och heterosex-adoptioner, är 

forskning avseende barnets upplevelse kring processen och att leva i en familj med samkönade 

kvinnliga föräldrar. Det är heller inte relevant, för denna studie, att se till samkönade manliga 

relationer och deras syn på föräldraskap i och med att det föranleder en annan juridisk vinkling 
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på familjebildandet. Dessa förändrade juridiska aspekter berör bland annat surrogatmödraskap 

och donation av andra former av könsceller vilket inte är aktuellt i fallen med samkönade 

kvinnliga familjebildningar. Valet att även utesluta studier som bedömer de medicinska 

instansernas bemötande, exempelvis BVC samt MVC grundar sig på målet att vara så träffsäker 

som möjligt i val av tidigare forskning för att få den grund som krävs för förståelse av det 

studerade fenomenet. Att då välja studier som avser bemötande från MVC och BVC vinklar 

fokus ifrån enbart socionomers roll i det specifika utredningsförfarandet, och denna vinkling är 

ej önsvärd. Att även inkludera generellt bemötande från andra instanser är Socialtjänst skulle 

kunna implikera att bemötande från myndighetskontaker är överförbara och kan jämställas med 

varandra, vilket det inte är.  Det sista exklusionkriteriet i val av tidigare forskning är det faktum 

att forskningen inte fokuserar på par som genomgått insemination via landstinget. Detta 

förändrar förutsättningarna för vilka juridiska processer som blir aktuella och hur dessa 

genomförs, vilket tydligare har presenterats under rubriken de juridiska aspekterna. 

 

De inklusionskriterier som ställts vid val av publikationer och forskning för detta avsnitt är 

följande: genom att definiera forskningsområdet till upplevelsen av närståendeadoption och 

faderskapsutredning genomförda i samkönade relationer med heminsemination eller 

insemination i utlandet. Kvinnans upplevelse, både som bärare och icke-bärare av barnet är 

intressant samt de uppfattningar som kommer från familjerättssekreterare som genomfört 

utredningarna. Ingen undersökning har återfunnits där både dessa perspektiv presenteras i 

samma studie vilket då ger denna studie en tydlig position i förhållande till det nuvarande 

kunskapsläget.  

 

Svensk forskning – kvinnornas upplevelser 

Inledningsvis kan åter nämnas att området är smalt och relativt nytt som forskningsområde. 

Anna Malmquist, tidigare omnämnd, är framstående inom området och återkommande 

refererad (Se bland annat Henriksson & Sarelid 2014; Nyström 2016 samt Dahlstedt & 

Bjärenstam 2013). Malmquists studier som sammanfattats i hennes avhandling Pride and 

prejudice (2015a) grundar sig på genomförda intervjuer med 96 kvinnor som genomgått 

utredning avseende faderskap och närståendeadoption. Dessa intervjuer har varit omfattande 

och har avhandlat och berört flertalet områden, även bemötande från barnmorskor och 

mödravård samt hur dessa kvinnor konstruerar bilden av sitt föräldraskap. De artiklar som är 

av särskilt intresse för vårt område berör just upplevelsen av den juridiska processen kring 

föräldraskapet men tillsammans med övriga artiklar presenteras en tydligt kritisk och 

ifrågasättande upplevelse av föräldraskap i samkönad relation (Se bland annat Malmquist 

2015b, 2014 samt Malmquist & Zetterquist-Nelson 2013) Genomgående återfinns 

intervjuutsagor som förklarar den maktlöshet och uppgivenhet som kontakter med myndigheter 

medför, hur processer varit långa och plågsamma samt hur man som familj förminskats och 

ifrågasatts. Återkommande genom framförallt Annas forskning (Malmquist 2015b), men även 

övrig forskning (se bland annat Connelly 2002 samt Nordqvist 2012, 2013) är det normativa 

tänkandet kring familjebildning och vad som utgör en bra förälder. Detta har bidragit till 

funderingar hos de  kvinnor som intervjuats samtidigt som det har uppmärksammats och 

ifrågasatts av de  professionella som möter kvinnor i kontexten av samkönad familjebildning.  
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Den tidigare forskningen belyser ofta normativt familjebildningstänkande, och ofta används 

diskursanalyser som ett sätt att kunna belysa och peka ut vad det är som sker när det handlar 

om samkönade pars familjebildning (Malmquist 2014; Malmquist & Zetterström-Nelson 2013 

samt Nordqvist 2012). Ett kritiskt aspekt är det faktum att mycket av den presenterade tidigare 

forskningen grundar sig på samma forskare, med samma vinkling, varpå det kan antas vara 

lämpligt att se på vilket sätt denna forskning belyser helheten av upplevelsen eller om det kan 

vara av intresse för området i sig att använda sig av andra infallsvinklar. Dock är det rimligt att 

anta att den samstämmighet som återfinns genomgående i den presenterande forskningen vilket 

visar en utsatt och ifrågasatt position, faktiskt existerar (Se bland annat Malmquist 2015a, 

2015b; Connelly 2002 samt Nyström 2016).  

 

Internationell forskning 

Den internationella forskning som återfunnits har framförallt presenterat amerikanska 

förhållanden vilka skiljer sig en aning gentemot de svenska, framförallt i form av juridiska 

aspekter så som välfärdssamhälle, skyddsnät och juridisk syn på föräldraskap (se bland annat 

Connelly 2002, Calhoun 2000 samt McClellan 2001). Sammantaget presenteras ändå en 

liknande bild från de kvinnor som genomgått processer avseende juridiskt föräldraskap och 

adoptionsprocess som i de svenska studierna. En kritisk reflektion som är viktig att poängtera i 

detta läge är huruvida all forskning presenterar helhetsupplevelsen av fenomenet eller om det 

handlar om en vald sanning för att visa på, och skapa, förändring. Den rimliga slutsatsen är 

dock att det som presenteras är det som skett och därmed upplevelsen av fenomenet, men att 

lyfta frågan är ändå av relevans i detta läge. Vidare är det, i svensk som internationell forskning, 

ofta återkommande att fokusera på normativa tankar kring familjebildning samt vilka diskurser 

och konstruktioner som skapat dessa. Valet att använda sig av socialkonstruktionistiska 

analysverktyg skapar ett tydligt mönster av vad som gjorts inom området forskningsmässigt 

(Malmquist 2014; Malmquist & Zetterström-Nelson 2013 samt Nordqvist 2012). Styrkan ligger 

i den tidigare forskningens genomarbetade och grundande antaganden, dessa bygger på en väl 

dokumenterad och använd teoretisk grund vilken följer som en röd tråd genom helheten.  

 

Handläggarnas upplevelser i den tidigare forskningen 

Den forskning som återfunnits gällande familjerättssekreterares och socionomers upplevelser 

av utredningsförfarandet är en masteruppsats författad av Karin Nyström på Stockholms 

universitet (2016). Uppsatsen behandlar just, med hjälp av intervjuer, hur utredande 

familjerättssekreterare beskriver och förklarar sin synvinkel kring samkönade kvinnors 

familjebildning med grund i utredningsprocessen. Det resultat som presenteras visar, förenklat, 

på två ståndpunkter: huruvida kvinnan som adopterar är förälder eller ska bli förälder. Dessa 

två skilda ståndpunkter har effekt på hur varje enskild socialsekreterare handlägger processen, 

hur de betraktar det som måste genomföras och hur det ska genomföras. Sammanfattande 

avseende denna masteruppsats kan sägas att resultatet är tydligt; normativt tänkande och 

social/samhällelig kontroll är enligt vissa av dem tillfrågade handläggarna av vikt, de belyser 

även vikten av att som utredande myndighetsperson ta sitt uppdrag i noga beaktande (Nyström 

2016). 
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis  har den tidigare forskningen, som genomförts med hjälp av kvalitativa 

intervjuer med kvinnor som genomgått processen samt familjerättssekreterare som handlagt, 

liknande resultat och slutsatser. Ofta återkommande är berättelser som beskriver olika former 

av bristfälligt bemötande med efterföljande känslor från de kvinnor som tillfrågats. I 

forskningen om familjerättssekreterarnas handläggning framkommer analyser som beskriver 

samhällelig kontroll och värdering av vad en god förälder innebär. Betydelsen av avsaknad  av 

riktlinjer  är gemensamt  för den tidigare forskningen . Detta i sin tur resulterar i olika processer 

och handläggningar vilka genererar känslor av otydlighet, förvirring, inkräktande på privatliv 

samt en upplevelse av att inte vara bra nog (Malmquist 2014; Malmquist & Zetterström-Nelson 

2013; Nyström 2016 samt Nordqvist 2012). 

 

Som förslag på vidare forskning lyfter bland annat Malmquist (2015b) behovet av forskning i 

komparativt syfte mellan de professionella och  de kvinnor som genomgår utredningarna. En 

sådan efterfrågan sätter denna studie i det naturliga hålrummet som identifierats och pekats ut 

av tidigare forskning. Det skapar en viss legitimitet för studiens syfte i förhållande till den 

tidigare forskningen och dess ämnesområde. 

METOD  
Följande avsnitt är avsett att beskriva studiens genomförande ur ett metodologiskt perspektiv. 

Valet av metodologisk ansats för denna studie hamnar inom den kvalitativa forskningsdesignen 

där kvalitativa intervjuer utgör tillvägagångsättet för att nå den aktuella empirin som är relevant 

för studien. Ahrne och Svensson (2015) beskriver hur första steget i valet av metod har sin 

utgångspunkt i vilken metod som möjligen genererar empiri och material som kan besvara de 

frågeställningar som ligger till grund för studien. Det är därför av stor vikt att som forskare ha 

klarhet i vilket syfte studien är tänkt att fylla och vilka frågeställningar som är relevanta att 

ställa för att försöka uppfylla syftet (Ahrne & Svensson 2015). Denna studie fokuserar på den 

egna upplevelsen och erfarenheten kring processen av faderskapsutredning samt 

närståendeadoption, vilket efterfrågar en djupgående metoddesign som ger utrymme för egna 

berättelser och uttryck. Med detta åsyftar studien att belysa och försöka förstå den egna 

upplevelsen med tillhörande tankar och känslor, vilket är grunden till vårt val av 

insamlingsmetod.  

 

Intervju som datainsamlingsmetod 

För att genomföra studien och samla in relevant empiri har vi använt oss av kvalitativa 

intervjuer. Kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod lämpas när intresset ligger i att 

försöka förstå hur människor regerar eller resonerar, när man som forskare vill försöka förstå 

tankar eller känslor kring upplevelser och erfarenheter hos den enskilde individen (Trost 2010; 

Bryman 2015). Studiens intresse för att försöka öka förståelsen ligger i familjerättssekreterare 

och kvinnors egna upplevelse av processen. Centralt inom kvalitativa metoder är att genom sin 

insamlade data försöka finna till exempel beskrivning eller kategorier som främst framställer 

ett sammanhang eller fenomen. Kvalitativa studier handlar alltså om att förstå de resultat som 

framkommer utan att generalisera - att fånga en förståelse, vilket är avsikten med denna studie. 

Studien syftar till att skapa förståelse för processen av utredning och handläggning genom den 
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egna upplevelsen. Fenomenologin i kvalitativa studier visar på intresse för respondenters egna 

upplevelser och perspektiv där den kvalitativa intervjun framhålls som användbar. Om man är 

intresserad av att veta hur människor upplever och uppfattar olika situationer, sätta deras egna 

ord och försöka förstå ett fenomen ur den egna synvinkeln, varför då inte prata med dem (Kvale 

& Brinkmann 2009)? Genom att använda kvalitativa intervjuer möjliggör vi för att gå djupare 

in på enstaka fall och försöka få fram kunskap samt förståelse om såväl känslor som 

erfarenheter, det är genom dessa upplevelser och erfarenheter som vi får ökad kunskap och kan 

förstå världen (Kvale & Brinkman 2009; Patton 2015).  I detta fall handlar det om ökad kunskap 

och förståelse genom hur processen av faderskapsutredning och närståendeadoption upplevs 

samt vilka känslor och tankar det genererar.  

 

Vilken form av intervjudesign som använts i studien har upplevts aningen svårdefinierat.  Ahrne 

och Svensson (2015) hävdar att fokus på vilken intervjuform som använts och vad den kallas 

är tämligen ointressant och att vikten ligger i att kunna beskriva hur man gått till väga och 

redogöra för hur intervjuguiden sett ut. Intervjuguiderna för denna studie är till antalet två (se 

bilagor 3 och 4) med gemensamt huvudområde och en enhetlig grund. Den ena är formulerad 

med en inriktning till familjerättssekreterare som handlagt ärenden kring faderskapsutredning 

och närståendeadoption i samkönade relationer. Den andre är formuleringsriktad till kvinnorna 

som genomgått processen. Båda intervjuguiderna har medföljande bakgrundsfrågor som 

fungerat som en start på samtalet samt som funktion att underlätta tydligheten vid 

vidareberättelse kring sina upplevelser. Som gemensam grund för båda designerna ligger frågan 

i att fritt berätta om sin upplevelse av att ha genomgått processen alternativt handlagt dessa 

ärenden. Utvecklingsvis består intervjuguiderna av förslag på områden och alternativa 

följdfrågor helt utan strukturerad ordningsföljd. Detta för att låta respondenten styra samtalet 

och ge utrymme för den naturliga ordningsföljden. Intervjuguiden har använts mer som ett stöd 

snarare än ett krav, respondentens upplevelse har varit det centrala genom hela studien vilket 

belägger relevansen för att låta dessa individer själva styra samtalet. Denna intervjuform kallas 

återkommande för halvstrukturerad kvalitativ intervju, vilket innebär att intervjuguiden 

fungerar som stöd med några få teman och förslagsfrågor (Kvale & Brinkmann 2009; Patton 

2015). Denna design anses vara en form av hjälpstruktur för förloppet av intervjuerna där det 

frigörs utrymme för andra öppningar och riktningar med utgångspunkt i respondentens svar. 

Det är även av vikt att se till vilka former av frågor som återfinns i intervjuguiden där 

sonderande frågor är något som är särskilt viktigt i intervjuer av denna karaktär (Kvale & 

Brinkmann 2009).  

 

Vid intervjuer talas det kring standardisering och strukturering. Med standardisering menas den 

grad av huruvida frågor och situation är densamma för alla intervjuade. Hög grad av 

standardisering är vanligt förekommande inom kvantitativa studier. I de flesta kvalitativa 

undersökningar återfinns en låg grad av standardisering (Trost 2010; Patton 2015). Denna 

studie graderas en låg standardisering vilket innebär att intervjusituationen, dess frågor och 

frågeföljd är mer varierande. Situationen har varierat mellan olika intervjuer och ingen har varit 

densamma, vissa är genomförda via telefonsamtal och andra på plats (läs mer under 

genomförandet av intervjuer). Frågorna har ställts i den följd som lämpats under samtalets gång 

och det var också möjligt för den intervjuade att styra ordningsföljden. Följdfrågor har vi 
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upprättat och ställt i en situationsanpassad ordning där tidigare svar hela tiden varit styrande. 

Patton (2015) betonar det faktum att intervjuer med låg standardisering möjliggör för stora 

variationer, vilket är en förutsättning vid beskrivningar av individuella upplevelser.  

 

Vad det gäller strukturering så finns det olika tolkningar av begreppet. Ett sätt att se på det 

handlar om huruvida frågor och svarsalternativ har en hög strukturering med fasta 

svarsalternativ kopplade till specifika frågor, vilket inte är fallet i denna studie. Vidare betonas 

att strukturering av hela datainsamlingen är ett annat perspektiv att betrakta. Med detta menas 

att datainsamlingen i sig har en tydlig strukturering där det finns ett specifikt område som 

frågorna hålls inom, även om det utesluter exakta frågor och svarsalternativ att förhålla sig till. 

Ur detta perspektiv vid en högt graderad strukturering innebär det alltså att intervjuguiden inte 

kliver utanför ramarna för det specifika området, alla frågor som ställs är med direkt relevans 

för området (Trost 2010; Patton 2015). Det är möjligt att denna studie även inom strukturering 

gör sig rättvisa genom att graderas som relativt låg. Det finns en struktur kring intervjun och 

dess område men den utmärks med frågor som kan ha relevans för området ur en mer långsiktig 

synvinkel där alla frågor möjligen inte betraktas med direkt, konkret relevans. Dessutom, 

eftersom respondenterna i hög grad varit styrande i samtalen, har ibland följdfrågor hamnat 

utanför de specifika ramarna för området.  

 

En mer allmän viktig aspekt som bör tilläggas kring kvalitativa forskningsintervjuer handlar 

om förhållandet och samspelet i samtalet kopplat till maktaspekter. Även om en forskare är 

intresserad av en intervjupersons egna upplevelser av ett fenomen kan en sådan kontext medföra 

att intervjupersonen berättar det som denne tror är ”rätt” svar, dessutom finns det en risk att 

mellanmänskliga aspekter i intervjusituationen påverkar resultatet. Under samtliga intervjuer 

har vi med denna medvetenhet vid upprepande tillfällen poängterat för de intervjuade att det är 

deras egen upplevelse som är av intresse, detta för att försöka tydliggöra det faktum att våra 

frågor inte eftersöker specifika eller korrekta svar. Läs vidare om detta under rubriken etiska 

överväganden. Fortsättningsvis kan det vara av vikt att nämna det vetenskapliga hantverk som 

kvalitativa intervjuer handlar om. Kvale och Brinkmann (2009) nämner detta och förklarar att 

ju lägre strukturerarad och standardiserad en intervjuguide är, desto större krav ställs på 

intervjuaren. Detta är något som tagits fasta på och som samtalats mycket kring, och effekterna 

på denna studie kommer att diskuteras under rubriken metodologisk diskussion. 

 

Genomförandet av intervjuer 

För att nå ut till respondenter och söka deltagande till studien har vi använt oss av sociala 

medier. Första steget i att söka respondenter att intervjua var genom att publicera två inlägg på 

sociala mediers olika plattformar. Ett inlägg med förfrågan om att delta i studien publicerades 

på en blogg vars ämnesområde fokuserar kring regnsbågsfamiljer, detta inlägg riktade sig till 

såväl kvinnor som genomgått processen samt familjerättssekreterare som handlagt processen.  

Det andra inlägget publicerades i ett forum för regnbågsfamiljer på Facebook, även detta inlägg 

riktade sig till övergripande aktuella respondenter. Bell (2014) belyser framväxten av sociala 

medier som användning i studier, hon framhäver bland annat bloggen som ett användbart sätt 

att nå informanter och respondenter, samtidigt som det är en användbar plattform för att 

informera om forskningsprojektets fortskridande. Mötesplattformen Facebook omnämns även 
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av Bell (2014) som en digital strategi för att nå ut med budskap, frågor, invitationer och 

marknadsföring. I enhetlighet med förgående information har den sociala median använts och 

bidragit kring denna studie. Inläggen delades vidare på Facebook av andra användare i såväl 

större grupper som privata profiler, detta bidrog till att informationen kring vår studie och 

sökandet av deltagande kunde till antalet nå ut till en stor grupp. Denna sökning genererade 

tillräckligt många kvinnliga respondenter som genomgått denna typ av faderskapsutredningen 

och närståendeadoption. Antalet Familjerättssekreterare var färre så vi vidtog ytterligare 

åtgärder genom att mejla olika kommuner med förfrågan om att delta samt vilka kriterier som 

var relevanta. All vidare kontakt förutsatte alltså att intresserade respondenter själva tog kontakt 

med oss för att få vidare information kring studien genom följebrev (se bilaga 1 och 2).  

 

När kontakten var upprättad via mejl alternativt telefon och viljan att deltaga blivit bekräftad så 

bokades en intervju utifrån personliga och geografiska omständigheter. Till antalet har det 

genomförts 10 intervjuer av fler möjliga med kvinnor som genomgått processen en eller flera 

gånger, oberoende av biologisk eller icke biologisk koppling till barnet. Nio av dessa intervjuer 

har skett via telefonsamtal med inspelning mellan en forskare och en respondent. Den tionde 

intervjun, den första i studien, genomfördes på gemensam plats med båda oss forskare 

närvarande efter respondentens samtycke. Detta för att en av oss har mer erfarenheter av att 

genomföra intervjuer än den andra, var på detta tillfälle gav möjlighet till den icke 

intervjuerfarna forskaren att närvara utan att genomföra. Intervjun genomfördes på en plats 

utvald av respondenten och samtalet spelades in med hjälp av en inspelnings-APP på telefonen.  

Familjerättssekreterare som intervjuats är till antalet fyra vilket är totalen av de 

Familjerättssekreterare som visat intresse av att delta. Tre av dessa intervjuer har genomförts 

på plats utvald av den intervjuade med en forskare och en respondent närvarande per intervju. 

Den fjärde intervjun är av geografiska skäl genomförd via telefonsamtal med inspelning mellan 

en forskare och den aktuella respondenten. Samtliga intervjuer har genomförts med respektive 

intervjuguide som stöd (läs mer under Intervju som datainsamlingsmetod).  

 

Urval och urvalsprocess 

Urval för intervjuerna har grundats i ett vad Patton (2015) kallar för ett purposeful sampling-

strategi. Detta handlar om att de deltagande intervjupersonerna är valda för att fylla ett specifikt 

syfte. Urvalet för deltagande i studien har skett via två olika strategier: en blogg på internet vars 

olika inlägg läses av omkring 800–1000 besökare. Många av de aktiva följarna i bloggen har 

genomgått faderskapsutredningar och närståendeadoptioner i samkönade relationer vilket gör 

att de uppfyller kriterier för att delta i intervjustudien. Ett öppet inlägg om önskan av deltagande 

har publicerats och intresserade personer har sedan själva tagit kontakt med intresse att delta. 

Givet att de intresserade personerna uppfyllt kriterierna av att ha genomgått en 

faderskapsutredning och en närståendeadoption, lever i samkönad relation och har befruktats 

via heminsemination eller insemination i utlandet, har följebrevet sedan skickats. Vidare har 

detta inlägg publicerats via Facebook.com på ett forum för Regnbågsfamiljer där den 

fortlöpande processen har sett lika ut.  
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Avseende urvalet för intervjuer med familjerättssekreterare har kommuner runt om i landet 

tillfrågats via mail för deltagande där följebrev bifogats tillsammans med kort information om 

vilka respondenter som är aktuella. För att vara aktuell för intervju ska familjerättssekreteraren 

ha genomfört minst en faderskapsutredning eller närståendeadoption i samkönad relation, och 

det är viktigt att denna utredning ska vara avslutad för att minimera risken för att påverka 

pågående yttrande. Mer om etiska frågor återfinns under rubriken etiska överväganden. 

 

Vetenskapsfilosofisk ståndpunkt - den Giorgianska fenomenologin 

Fenomenologi som vetenskaplig filosofi grundades av filosofen Edmund Husserl omkring förra 

århundradets början. Syftet med fenomenologi var inledningsvis att fokusera på medvetandet 

och upplevelsen men kom sedermera att utvecklas och även beröra den mänskliga livsvärlden. 

Ordet livsvärld är ständigt återkommande och av stor vikt för förståelsen av fenomenologi som 

vetenskapsfilosofisk inriktning (Kvale & Brinkmann 2009). Grunden i den fenomenologiskt 

inriktade kvalitativa forskningen handlar om en önskan av förståelse kring sociala fenomen 

utifrån aktörernas egna perspektiv för att på så sätt kunna beskriva världen som den upplevs 

och uppfattas av dem som betraktar den. Fokus blir därmed intervjupersonens förståelsevärld 

och upplevelser kopplade till denna förståelse. Denna grund kom sedermera att utvecklas 

ytterligare av psykologen Giorgi och han kom att tillskrivas den deskriptiva fenomenologin 

födelse och skapande (Kvale & Brinkmann 2009; Olsson & Sörensen 2011). Ytterligare ett sätt 

att beskriva fenomenologins intentioner görs av Olsson & Sörensen (2011 s. 171) genom 

följande citat: ”Genom att titta på människors erfarenhet av fenomenens olika variationer kan 

forskaren komma fram till och beskriva fenomenets kärna eller verkliga natur.” Föregående 

citat gör sig väl beskrivande av denna studies syfte att försöka förstå processen genom den egna 

upplevelsen, vilket gör fenomenologin till en given vetenskaplig grund med respondenterna i 

fokus. Att använda sig av fenomenologisk metod i kvalitativ forskning beskrivs av Kvale & 

Brinkmann (2009) som en jakt att beskriva det givna så exakt och fullständigt som det är 

möjligt, utan förklaring eller analys. För att kunna göra detta krävs en medvetenhet kring 

objektivitet och hur detta kan eftersträvas, detta behövs då det annars inte kan skapas en 

gemensam förståelse för fenomenets inre väsen. Den vanliga uppfattningen, det generella och 

”sanna” ska därmed sättas inom parentes för att se vad som framträder och hur detta förklarar 

det studerade fenomenet – detta kallas för fenomenologisk reduktion och är eftersträvansvärt i 

användandet av fenomenologi i kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann 2009).  

 

Med bakgrund av detta är resultat av denna studie helt och hållet framställd av de intervjuades 

egna utsagor, detta oberoende av tidigare forskning eller vetenskaplig teori som först tagits i 

beaktandet vid analys. Det som i vår studie beskrivs som ostrukturerad intervju beskrivs här 

som en ”halvstrukturerad livsvärldsintervju” (Kvale & Brinkmann 2009) och är det 

fundamentala inom fenomenologiskt inspirerad intervju och livsvärldsforskning. 

Intervjuguiden fokuserar på vissa valda teman, men är till formen öppen och mer lik ett 

vardagssamtal – dock med den professionella infallsvinkeln. Andra aspekter som är av vikt för 

den fenomenologiskt inriktade forskaren handlar om att söka mening och det specifika, att vara 

öppet naiv och ovetande inför det som presenteras. Det handlar också om att i utsagorna finna 

motsägelser och mångtydlighet vilket vi försökt att belysa genom åtskilda citat kring 

gemensamt område. I intervjusituationen och den mellanmänskliga aspekten är även viktig i 
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denna form av forskning (Kvale & Brinkmann 2009), då denna studie erbjudit 

intervjupersonerna flertalet sätt att delta i vår intervju avseende själva intervjutillfället har detta 

kommit till beaktande. Vidare är begreppet deskriptiv av intresse för den fenomenologiska 

forskaren, och detta begrepp har lyfts under rubriken deskriptiv förståelse och deskriptiv studie. 

 

Deskriptiv förståelse och deskriptiv studie 

Förståelse kan delas in i två typer; förklarande och beskrivande förståelse. Förklarande 

förståelse grundar sig i frågan varför? medan den beskrivande – deskriptiva förståelsen 

fokuserar sig på hur något framstår eller förklaras. Att använda fenomenologi syftar endast till 

beskrivande förståelse i förhållande till empirisk forskning (Allwood & Erikson 1999). Vidare 

beskrives begreppet deskription i forskning och hävdar att det syftar till att redogöra för 

omständigheter och att det styrs till stor del av det syfte som finns för undersökningen. 

Deskriptiva undersökningar lämpar sig vid beskrivande studier men med höga krav på 

systematik i insamlandet av empiri (Ejvegård 2009). 

 

För att kunna nå intervjupersonens upplevda livsvärld krävs att den kvalitative forskaren 

uppmuntrar dennes beskrivningar av händelser och fenomen som är av intresse för studiens 

syfte. Målet och fokuset handlar om nyanser, variationer och vinklingar på de upplevelser som 

presenteras snarare att bestämt kategorisera den information som presenteras. Frågor om varför 

handlingar görs som de görs blir därmed forskarens fråga att söka svar på (Kvale & Brinkmann 

2009). En deskriptiv studie syftar därmed till att ge information av beskrivande karaktär för att 

gestalta och återge intervjupersonernas livsvärld. En deskriptiv studie är särskilt användbar när 

det finns information inom ett område men där den stora vinsten ligger i att sammanställa och 

beskriva, engelskan desciption ger en fingervisning, om vad det innebär. Ovanstående 

argumentation förespråkar det vi vill åstadkomma med denna studie, att sammanställa och 

beskriva informationen i den egna upplevelsen av processen för att söka generera ökad 

förståelse. Patel & Davidson (2003) förklarar vidare den deskriptiva studien och menar att det 

är av intresse att undersöka delar av ett fenomen och hur detta fenomen upplevs i 

intervjupersonernas livsvärld. I och med det syfte som studien har och det som avses undersökas 

finner vi därför en deskriptiv studie leverera mest, särskilt i beaktande den fenomenologiska 

vetenskapsfilosofiska utgångspunkten.  

Sociala medier i forskning 

Användningen av sociala media som en del i forskningsprocessen har stadigt ökat under de 

senaste åren (Bell 2014). Med detta följer nya möjligheter att bedriva forskning vilket även 

ställer krav på de forskningsmetoder som används. Framför allt, med vikt för denna studie, 

bidrar media till en ökad åtkomst av respondenter genom en bred plattform att rekrytera 

informanter ifrån. I följande avsnitt kommer en kort presentation av sociala medier i 

forskningssammanhang att presenteras samt en kort information avseende på vilket sätt denna 

studie använt sig av verktyget. En kritisk diskussion av användandet kommer återfinnas i 

metodavsnittets diskussionsdel.   

 

Bell (2014) framhäver bland annat bloggen som ett användbart sätt att nå informanter och 

respondenter, samtidigt som det är en användbar plattform för att informera om 

forskningsprojektets fortskridande. På så sätt som Bell (2014) beskriver har en blogg använts i 
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detta forskningsprojekt både i syfte att informera om studien samt att rekrytera respondenter. 

Mötesplattformen Facebook omnämns även av (Bell 2014) som en digital strategi för att nå ut 

med budskap, frågor, invitationer och marknadsföring. I enhetlighet med förgående information 

har den sociala median använts och bidragit kring denna studie.   

 

Arbetsfördelning 

Vi har haft ett gott samarbete genom studien där vi låtit våra individuella erfarenheter och 

kunskaper komplettera varandra. Inledningsvis sökte vi tidigare forskning på varsitt håll där vi 

sedan gemensamt gick igenom den litteratur som framtagits, tillsammans plockades den mest 

relevanta tidigare forskningen fram. När vi gemensamt arbetat fram syfte och frågeställning 

gjorde Lina en ansökan hos etiska forskningsrådet. För att starta undersökningen och söka 

respondenter formulerade och publicerade Elinor inlägg på olika mediaplattformer medan Lina 

försökte nå familjerättssekreterare och formulerade ett följebrev. Majoriteten av kontakten med 

de deltagande familjerättssekreterarna har skett genom Lina medan kontakten med de 

deltagande mammorna har skett genom Elinor. Intervjuguiderna har framställts uppdelat mellan 

oss, Elinor gjorde en mall till intervjuerna med mammorna och Lina skapade en mall ämnad 

för intervjuerna med familjerättssekreterarna. Intervjuerna med kvinnorna har skett på olika 

sätt, under den första intervjun närvarade vi båda. Elinor genomförde intervjun medan Lina var 

närvarande för att få en insikt i hur intervjusituationen kan se ut då hon saknade erfarenhet av 

kvalitativa intervjuer. Följande intervjuer delades upp mellan oss, Lina genomförde tre 

intervjuer med familjerättssekreterare och två stycken med mammorna. Det innebär att Elinor 

genomfört en majoritet av intervjuerna varpå sju stycken med mammorna och en med 

familjerättssekreterare. Löpande under intervjuernas gång arbetade Lina med att i text 

sammanställa och formulera avsnitt i uppsatsen kring den tidigare forskningen, bakgrund och 

begreppsdefinitioner så ett dokument började växa fram, vilket Elinor sedan tog del av och 

utvecklade. Allt eftersom intervjuerna genomfördes delades transkriberingarna upp mellan oss. 

Samtidigt som det arbetades med transkriberingar och genomfördes flera intervjuer så arbetade 

Lina vidare med uppsatsens olika kringliggande avsnitt medan Elinor arbetade fram de 

metodologiska avsnitten.  

 

När det var dags att sammanställa resultatet i löptext så delade vi upp det mellan oss utifrån 

olika teman som framkommit vid gemensam genomgång. De olika texterna lästes sedan igenom 

och omarbetades gemensamt för ett mer enhetligt språk och resultat. Teorin diskuterades sedan 

fram gemensamt utifrån studiens resultat och formulerades i löptext flexibelt mellan oss. 

Analysen formulerades i löptext tillsammans efter att på varsitt håll ha bearbetat empiri utifrån 

den beskrivning som ges under avsnittet Databearbetning. Gemensamt skrevs även 

diskussionen utifrån den dialog som förts mellan oss kring resultat och empiri under 

undersökningens genomförande. Övriga avsnitt har skrivits löpande och växlande mellan oss 

under studiens gång. Avslutningsvis har båda, på varsitt håll, korrekturläst hela uppsatsen och 

åtgärdat de felaktigheter som uppmärksammats. 

Under samtliga fysiska möten med vår handledare har vi båda närvarat och all mejlkontakt med 

handledaren har skett växlande mellan oss där alla berörda inkluderats i konversationen.  
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DATABEARBETNING 
För att analysera den empiri som erhållits från intervjuerna så har några specifika steg vidtagits 

vilka är i linje med den fenomenologiska vetenskapsfilosofiska riktningen som vidare beskrivs 

under rubriken vetenskapsfilosofisk ståndpunkt - den Giorgianska fenomenologin. 

 

Efter att intervjuerna har genomförts och spelats in i sin helhet så bearbetades texten i form av 

transkribering innehållande allt som sades vid inspelningarna. I och med att fokus inte ligger 

på att granska det språkliga aspekterna i utsagorna lades inte störst vikt vid uttryck eller språklig 

stil. Transkriberingarna genererade utskrivet material omfattande ungefär 200 sidor. 

Inspelningarna genomfördes olika beroende på typ av intervju – telefonintervju eller på plats-

intervju. Dock spelades de in i sin helhet och transkriberades, av oss, i sin helhet. Likt det Kvale 

& Brinkmann (2009) nämner har flertalet åtgärder vidtagits och beaktats för att nå god 

reliabilitet och validitet avseende inspelningarna och dess transkriberingar, vidare om detta 

under rubriken reliabilitet, validitet och trovärdighet.Transkriberingarna genomfördes 

omväxlande mellan oss, olika från den som gjort intervjun och den som renskrev den, detta för 

att öka insyn och förståelse för empirin och det material som erhållits samt för att undvika så 

kallade blind spots. 

 

När alla transkriberingar var klara påbörjades arbetet kring att läsa och initialt meningskoda. 

Syftet med genomläsning är för att nå det som Fisker & Strandmark (2007 s. 276) förklarar som 

att ”each part of the contents has been understood in its entity and context”. Meningskodningen 

å andra sidan handlar om att systematiskt knyta en eller flera nyckelord till uttalanden för att 

sedermera kunna se relationer mellan och till andra koder som återfunnits i materialet (Kvale 

& Brinkmann 2009). På liknande sätt beskriver Fisker & Strandmark (2007) arbetet med 

empirin genom att leta efter meningsbärande element eller delar som sedermera omformuleras 

till akademiskt språk med reducering av vardagsspråkliga uttryck och uttalanden. 

Genomläsningarna av intervjuerna skapade initiala koder som bland annat handlade om uttryck 

kring utredningsförfarandet, om känslor kopplade till upplevelsen och om synen på 

informationen given i processen.   

 

Dessa meningsbärande delar sammanfogades sedan till större enheter med beröringspunkter 

mellan de mindre enheterna där de handlade om liknande områden. Det är även möjligt att kalla 

dessa större enheter för kluster och dessa kluster brukar vanligtvis innehålla omkring 5-10 

meningsbärande enheter, så även för oss. Från dessa områden kom sedermera teman att växa 

fram. Vissa av de initiala koderna och meningsbärande enheterna sammanfogades eller 

separerades för att bättre passa samman, men avslutades med att placeras i 4 teman för vilket 

resultatet presenteras. Arbetet med att kategorisera och koda var grundligt och stor fokus lades 

vid att finna korrekta och liknande kluster och meningsbärande enheter mellan oss forskare för 

att öka studiens validitet. Essensen är det som eftersträvas i fenomenologiskt orienterade 

studier, särskilt med deskriptiv vinkling, och denna essens nås genom att uttalanden berörande 

samma tema återfinns i all data. Med andra ord är essensen det som är kärnan i all empiri, 

presenterat i 4 olika teman.  
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Meningskoncentrering är ett återkommande fenomen som använts under bearbetningen av 

empirin. Med detta menas att dra samman intervjupersonernas uttalanden till kortare 

formuleringar. Detta är ett verktyg ofta använt inom den fenomenologiska 

forskningsdisciplinen med Giorgi i spetsen (Kvale & Brinkmann 2009). De naturliga 

meningsenheterna som framkommer genom meningskoncentreringen är det som bär essensen 

av utsagorna och därmed det som är av vikt för studiens syfte och även det som presenteras i 

resultatet. Vikten av att få rika och fylliga beskrivningar är viktigt i denna form av dataanalys 

och vilken effekt detta har på denna studie avhandlas vidare under rubriken metodologisk 

diskussion En viktig aspekt för att meningskoncentrering utifrån fyllig och innehållsrik empiri 

ska fungera är att de teorier som är kopplade till ämnet, antingen från tidigare forskning eller 

vald för att studera denna empiri, måste sättas åt sidan. Konsekvenserna av att inte sätta 

teoretiska utgångspunkter inom ”parentes” vid intervju och initial koncentrering är att essensen 

i beskrivningarna kan gå förlorade om sortering utifrån teori kommer för tidigt i själva 

bearbetningsfasen (Kvale & Brinkmann 2009). Med anledning av detta har den teoretiska basen 

inte inarbetats i varken intervjuguide eller initial databearbetning förrän långt senare när kluster, 

teman och resultatpresentation i stora drag är klara.  

 

Reliabilitet, validitet och trovärdighet 

En viktig aspekt i forskning är ett begrepp som trustworthiness – trovärdighet. Grundbegrepp 

inom detta är transferability, dependability (nedan beskrivet som reliabilitet), confirmability 

och credibility (nedan beskrivet som validitet). Detta handlar om den empiri som inhämtats, hur 

den tolkats och huruvida de slutsatser som presenterats är logiska och öppna för kritisk 

granskning. Ett sätt att beakta dessa aspekter är att använda rika beskrivningar från 

intervjupersonerna, genomskinlighet i metodens genomförande samt medvetenhet kring 

forskarens förförståelse inom det studerade området. Med andra ord handlar det om ett 

ifrågasättande och kritiskt förhållningssätt för att läsaren ska kunna lita på det resultat som 

studien förmedlar (Grinnell 2011). Vidare om hur dessa begrepp använts och beaktats i denna 

studie återfinns under rubriken metoddiskussion.  

 

Triangulering: Ett sätt att öka sin trovärdighet grundas i begreppet triangulering. Grinnell 

(2011) beskriver triangulering på följande sätt: ”There are several kinds of triangulation, but 

the essence of the term is that multiple perspectives are compared” (s. 571). Det innebär att 

med flera perspektiv ökar validiteten för studien. Det finns fyra tillvägagångssätt för att 

triangulera och dessa är (1) triangulering av datakällor, (2) triangulering av forskare, (3) 

triangulering av teorier samt (4) triangulering av metoder (Grinnell 2011). I denna studie har 

det använts två tillvägagångsätt för att triangulera studien. Den första är att studien är 

genomförd med närvaro av två studenter där varje moment berörts av båda. Detta har medfört 

en inblick i de steg som forskningsprocessen har genomgått och denna insyn har skapat 

förutsättningar att kritiskt granska, minimera risken för partiskhet samt ökat trovärdigheten i de 

slutsatser och resultat som presenterats. Vidare om hur triangulering av forskare använts och 

tagit sig uttryck i denna studie finns under avsnittet om databearbetning. Den andra formen av 

triangulering som använts är två datakällor. De deltagande i studien är både kvinnor i 

samkönade relationer som genomgått processen samt familjerättsseketerare som utrett dessa 

ärenden. Detta avser att skapa en syntentiserad kunskap kring upplevelsen av 
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utredningsförfarandet, och att denna helhetssyn kan ge en fördjupad kunskap inom området 

vilket tidigare inte presenterats.  

 

Etiska överväganden  

Etik och moral är centralt inom den kvalitativa forskningsintervjun. Studien ska generera ny 

kunskap som kan vara gynnsam för samhället vilket i sin tur kan påverka uppfattningen av 

människan (Kvale och Brinkmann 2009). Därför bör man som forskare vara medveten om att 

sociala samspel påverkar individen och bör beaktas. Detta efterfrågar reflektion kring vilka 

konsekvenser forskningen kan generera såväl informanten som den aktuella 

undersökningsgruppen. Det är även viktigt att reflektera över hur resultatet presenteras så att 

det stämmer överens med intervjupersonernas uppfattning av studien (Kvale och Brinkmann 

2009). Eftersom att denna studie berör individers egna upplevelser av en process med delvis 

samhällskonstruerade sociala situationer, samt avgörande beslut för familjen, så har det lagts 

stor vikt vid etiska överväganden redan innan undersökningen påbörjats. Först gjordes en 

ansökan om granskning hos Forskningsetiska rådet på Högskolan i Gävle (se bilaga 6). I 

ansökan poängterades att studien ämnar deltaganden som genomgått och avslutat 

faderskapsutredning och närståendeadoption, detta för att minimera risken att de deltagande ska 

känna sig otrygga i att påverka en pågående process, såväl praktiskt som känslomässigt.  

 

Vidare finns det fyra centrala etiska överväganden att ta hänsyn till vid kvalitativa intervjuer: 

Informationskravet vilket innebär att man som forskare har ansvar att tydligt informera de 

deltagande om studiens syfte och undersökningens upplägg. Samtyckeskravet går ut på att 

förtydliga information kring att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas utan vidare förklaring 

när som helst. Konfidentialitetskravet beskriver forskarens ansvar över att allt material förvaras 

säkert och behandlas med försiktighet. Detta innebär också att forskaren har ett ansvar över att 

presentera det empiriska materialet på ett sätt som inte direkt kan kopplas till enskild person 

eller verksamhet. Nyttjandekravet står för garantin att det empiriska materialet enbart kommer 

att användas till den undersökning som deltagaren samtyckt till (Bryman 2011). För att uppfylla 

informations -och samtyckeskravet tilldelades alla intresserade respondenter ett följebrev (se 

bilaga 1 och 2) med tydlig information kring studiens syfte, det frivilliga deltagandet och 

möjligheten att när som helst avsluta sitt deltagande. Samma information har upprepats muntligt 

vid de enskilda intervjutillfällena för att påminna om det frivilliga deltagandet och studiens 

syfte. För att uppnå konfidentialitetskravet har vidtagits flera olika åtgärder. Materialet har hela 

tiden förvarats oåtkomligt för utomstående, när transkriberingarna genomförts och intervjuerna 

skrivits ut i avidentifierad text så har samtliga ljudfiler raderats. Med avidentifierad text så 

menas att redan i transkriberingarna har samtliga deltagares namn tagits bort. Alla mammor 

namnges genom ”Respondent” följt av en siffra, familjerättssekreterarna genom 

”Familjerättssekreterare” följt av en siffra där enbart vi som forskare vet vem som är vem. För 

att minimera risken för identifiering har även alla övriga namn som nämns i utsagorna tagits 

bort vid presentation och analys av materialet. Alla städer eller orter har censurerats och likaså 

specifika födelsedatum etc. Informanterna har vidare informerats muntligen i början av varje 

enskild intervju om att det kommer få ta del av studien, detta för att uppnå nyttjandekravet och 

garanteras att det empiriska materialet använts till det som varje enskild individ samtyckt till.  
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TEORETISKT ANALYSPERSPEKTIV - ROLLTEORI 
Olika positioner är kopplade till samhällsbyggda förväntningar och normer vilka olika 

positionsinnehavare förväntas uppfylla. Det handlar om förväntningar kring hur individen i 

kontexten ska eller inte ska bete sig (Trost & Levin 2004). Detta innebär inte enbart traditionellt 

beteende utan innefattar också förväntade värderingar och perspektiv för positionen. Sociala 

situationer definieras av dem som deltar, med det menas att människor genom framträdanden 

söker bli ense om definitioner av sociala situationer (Goffman 1959). Inom rollteorin talas om 

dramaturugi vilket handlar om spänningar mellan egna önskemål och vad andra har för 

förväntnigar, hur dessa hanteras för att frammträdandet ska accepteras. För att uppnå en god 

balans används ofta något som kallas för intrycksstyrning, vilket går ut på att undanhålla 

ogynnsamm information eller att idealisera sig själv. Det finns två olika typer av framträdanden 

som används vid intrycksstyrning; Ett beteende lägger man sig till med för att visa vilken social 

roll man spelar och ett uppträdande ämnar belysa den sociala statusen man innehar (Goffman, 

1959). 

Inom det som kallas för rollteori finns fyra termer av särskild betydelse (Trost & Levin 2010).  

Den första termen är position vilket innebär att det inom en grupp finns olika nyanser eller 

former av medlemskap, till exempel inom familjen finns det barn och det finns föräldrar eller 

inom vården där det finns patienter och vårdare/behandlare. För att kvalificera som position 

förutsätts då att det finns andra positioner att kunna sätta i relation till. Ett exempel på detta är 

att positionen vårdare inte existerar utan vårdtagare (Trost & Levin 2010).  Den andra termen 

är förväntningar vilken är mer komplicerad och kan inte alltid anses vara entydig. 

Förväntningar redogör för hur man ska agera i en given position, detta utifrån regler och normer. 

Viktigt att redogöra är att det finns en skillnad kring formaliserade och mer diffusa 

förväntningar. Det är den egna perceptionen av en särskild position som blir den dominerande 

förväntningen i alla avseenden (Trost & Levin 2010). Den tredje termen är beteende och bygger 

på agerande genom det vi gör eller inte gör, det vi uttrycker eller inte uttrycker. Komplexiteten 

ligger i alla olika uppsättningar av beteende som finns och hur de kan tolkas på olika sätt av 

mottagaren. Beteenden är kopplade till olika positioner där personer med olika positioner 

sannolikt har varierande beteende relaterat till specifik position. Om en person med en viss 

position skulle bete sig på ett sätt som inte upplevs rimligt, ett beteende som inte förväntas i 

den specifika positionen, finns det en risk att det uppstår förvirring hos de andra 

positionsinnehavarna (Trost & Levin 2010). Den fjärde, där med den sista termen inom rollteori 

kallas för roll, vilken är den mest komplicerade term att förstå av dom alla. Den handlar om de 

processer som finns kring positionerna och förväntningarna, som sedan leder till ett visst 

beteende. Varje term efterföljs av den andre vilket ger en kontext till rollteorin där den enskilde 

individen har en fastställd position inom en grupp. Individen uppmärksammar och bearbetar de 

förväntningar som ställs på positionen vilket skapar en process hos individen – en roll. 

Sedermera leder processen fram till att individen beter sig, eller inte beter sig, på ett visst sätt i 

relation till sin roll. Detta snarare än att följa de förväntningar som finns kring positionen. Roll 

är i denna kontext, för att tydliggöra, en term för den process som sker i relation till position, 

förväntningar och beteende (Trost & Levin 2010).  
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En nyansering av vikt i relation till den symboliska interaktionismen är skillnaden mellan sända 

och mottagna förväntningar. Innebörden kring sända förväntningar är normer, regler och lagar 

vilka förväntas följas. Detta kan innefatta vad lagen säger såväl som vad chefen eller föräldrarna 

säger, det väsentliga är att man på individuell nivå förväntas svara och följa till dessa 

förväntningar (Trost & Levin 2010). En mottagen förväntning handlar om hur vida man följer 

eller inte följer de sända förväntningarna. De mottagna förväntningarna uppmärksammas oftast 

mer om man bryter mot dem och ens agerade ifrågasätts. Hur vida det är ett aktiv val att bryta 

mot de sända förväntningarna eller inte skiljer sig, men oftast anses man bli bestraffad genom 

tillrättavisande eller genom att bli ombedd att förklara varför man handlade på ett visst sätt 

(Trost & Levin 2010).  

 

Goffman (1959) talar också kring förväntnigar i sin beskrivning av rollteroi. Fokus i 

beskrivningarna riktas mot hur vida aktörer signalerar dominans eller undergivenhet och i 

vilken utsträckning det ter sig. Enhetligt med föregående författare belyses dock att definitioner 

kring detta innefattar mer än förväntningar med koppling till just dominans och undergivenhet. 

Alla förväntnigar kring hur något ska utföras presenteras genom beteenden som utgör sociala 

roller (Goffman 1959). Genom att definiera en social status grundad på vad som är en lagom 

mängd eller omfattning hos en viss rollinsats, kan man sammankoppla ett uppförande med en 

specifik rollvilja. I detta sammanhang belyser ett uppträdande hur länge eller hur ofta man är 

beredd att spela en roll, vilket genereras genom presentationen av den egna sociala statusen och 

en illustation av den egna rollviljan. Poängtervärt är att en rollvilja, med bakggrund av detta, 

kan uppfattas som såväl för stor som för liten. Att bidra för lite, eller inte alls, kan upplevas lika 

problematiskt som att överspela (Goffman 1959).  

RESULTAT 
I följande avsnitt kommer de resultat som framkommit i studien att presenteras. Presentationen 

av resultatet är tematiserat i 4 områden; upplevelsen av utredningsförfarandet, kunskapens 

inverkan, byråkratin och juridikens påverkan samt det personliga mötet och bemötandet. Analys 

av det presenterade resultatet kommer sedan under rubrik Analys och diskussion, då de 

teoretiska analysvertyget i form av rollteorin vävts in.  

 

UPPLEVELSEN AV UTREDNINGSFÖRFARANDET 

I följande avsnitt kommer utredningsförfarandet att presenteras. Fokus ligger på hur 

handläggning och process beskrivs och upplevs av kvinnorna som genomgår dem, samt 

familjerättssekreterarna som genomför dem. Kapitlet är indelat i underrubriker där både utsagor 

från kvinnor och familjerättssekreterare presenteras tillsammans.  

 

Innan utredning startar och när den påbörjats 

Synen på hur utredningarna ser ut varierar mellan kvinnornas utsagor. Tankar kring 

utredningsförfarandet innan påbörjandet är spridda, merparten är dock positivt inställda med en 

tro om att det kommer gå fort och smidigt. Trots känslan, och önskan, att det ska gå smidigt 

och enkelt så återfinns det ambivalens från flera av kvinnorna. Okunskapen kring 

utredningsförfarandet skapar hos många kvinnor en osäkerhet. Denna osäkerhet ökar då det 

heller inte finns mycket information att själv hämta från till exempel internet. Flertalet beskriver 
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att de vänt sig till informationssidor på internet, till forum och till vänner och bekanta som 

genomgått processen för att kunna få någon insikt i vad som väntar. I och med 

utredningsförfarandets oklara former och genomförande så är det för kvinnorna som genomgår 

faderskapsutredning och närståendeadoption oklart vad de har att förvänta sig när utredningarna 

tar fart. De intervjuade kvinnorna presenterar en bild av otydlighet, osäkerhet och förvirring 

kring hur utredningarna kommer genomföras, men även kring hur processen ska inledas. För 

de kvinnor vars fru burit barnet, kallade ickebärande, är osäkerheten ytterligare då de inte är en 

del i den initiala faderskapsutredningen. Detta är för att faderskapsutredningen berör kvinnan 

som bär barnet samt barnets eventuella koppling till en biologisk far. Vidare om detta under 

rubrik ”faderskapsutredningarna”.  

Oroligheten och ovissheten i utredningarna blandas med det stora, nya i att bli förälder och 

många känslor samlas, vilket tydligt framkommer i samtliga utsagor.   

Sen när man väl startade var det inte ett problem att starta. Man trodde 

ju liksom att det skulle gå snabbt och smidigt.. […] Men sen själva 

adoptionsutredningen, jag visste ju inte vad jag skulle gå in med för. I 

första mötet var det både jag och min fru och jag visste ju inte vad jag 

skulle gå in med för. Vad jag skulle tro. Eller. Det var ju nytt. 

Respondent 1  

Det är klart att när det är första barnet blir det ju mycket tankar och så 

som kommer till en att, ja men just för att man ska bli förälder för första 

gången.  När man dessutom då står inför sitt föräldraskap utan att vara 

förälder rent juridiskt så blir, är det ju… vad ska man säga? Mycket 

större osäkerhet kring. Man blir orolig, ja men tänk om jag inte skulle 

godkänd. Respondent 3 

Kvinnorna presenterar en känsla av att behöva ha relativt stora kunskaper för att känna en viss 

kontroll i situationen. Mammorna beskriver att det blir svårt och därmed ovisst när 

utredningsförfarandet inte är tydligt förklarat och styrt, att det är nog så svårt att ha en 

myndighetskontakt när man precis blivit förälder. Att bli förälder är stort, att sedan även behöva 

genomgå utredningar för att bli juridiska vårdnadshavare till barnet lägger ytterligare en press 

på föräldrarna.  

Familjerättssekreterarna presenterar en annan bild av den inledande fasen i 

närståendeadoptioner i samkönad relation. Denna bild handlar i merparten av intervjuerna om 

att dessa närståendeadoptioner inte skiljer sig från andra former av närståendeadoptioner.  

Det dök ju upp som ett helt vanligt ärende men redan. Men tydligt redan 

första gången vi träffade alla tre, att dem hade en plan och den var 

genomtänkt. 

Familjerättssekreterare 3 

Generellt ser familjerättssekreterarna i studien närståendeadoptioner och faderskapsutredningar 

i samkönad relation som vilka andra ärenden som helst. Detta motiveras med att 

utredningsförfarandet och juridiken inte skiljer dessa utredningar från andra former av 
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närståendeadoptioner eller faderskapsutredningar. Familjerättssekreterarna presenterar att 

deras vägledning, riktlinjer och handböcker inte skiljer mellan olika former av 

närståendeadoptioner. Varpå utredningsförfarandet när det gäller två kvinnor som skaffar barn 

i sin relation blir, i alla fall till ytan, detsamma som andra utredningar om närståendeadoptioner. 

Denna syn skapar emellertid vissa komplikationer då närståendeadoptioner av detta slag 

innehåller andra aspekter än vad närståendeadoptioner i andra relationer gör, vilket samtidigt 

påpekas av familjerättssekreterarna i intervjuerna genom att förklara att lagstiftning och praxis 

inte utvecklas i samma takt som inom övriga områden.  

Att genomgå en närståendeadoption innebär att utreda huruvida den nya vuxna är en lämplig 

adoptivförälder för barnet, om det är till barnets bästa (FB 4 kap 6§). Enligt de riktlinjer som 

finns, som samtliga familjerättssekreterare refererar till, så är det då lämpligt att bland annat 

titta på relationen till barnet och på parets samstämmighet och styrka i parrelationen. Att just 

fokusera på dessa aspekter i utredningsförfarandet och bygga utlåtandet kring de presenterade 

aspekterna, är hämtat från andra former av närståendeadoptioner. Sådana närståendeadoptioner 

kan handla om när en kvinna har ett barn sedan tidigare och att mannen i den nya relationen 

önskar adoptera barnet. Familjerättssekreterarna i intervjuerna förklarar just denna komplexitet. 

De framhåller att situationerna för en sådan närståendeadoption inte är desamma som när två 

kvinnor genomgår en närståendeadoption, avseende ett barn som skapats i relationen efter 

gemensamt beslut. Det framhålls av familjerättssekreterarna att det är viktigt att det tydligt 

framkommer vad syftet egentligen är med den utredning som ska genomföras, och att 

utredningen genomförs på den nivå som situationen kräver. Men vad som situationen kräver 

skiljer sig dock starkt mellan de olika familjerättssekreterarna i studien. Detta framkommer i de 

beskrivningar som ges av själva utredningsförfarandet i intervjuerna.  

[…] För i handboken om närståendeadoptioner då står det ju att är icke 

klart utsagt vad utredningen ska innehålla men då får man kika på 

internationella adoptioners innehåll och vad dem ska omfatta så kan 

man få som handläggare att jaa.. Man kan plocka den frågan och den 

och den. Och nu har jag gjort så många internationella frågor eller 

adoptioner och då vet jag att dem här frågorna ungefär, det är för att jag 

ska förstå att var är dem här påväg någonstans. 

Familjerättssekreterare 2 

En familjerättssekreterare framhåller följande scenario i en intervjuutsaga: I en 

närståendeadoption där en kvinna har ett barn sedan tidigare förhållande men där önskan 

uppkommit att mannen i den nya relationen ska adoptera barnet, uppkommer andra aspekter 

som för samkönade kvinnor inte är av samma vikt att granska. Bland annat förståelsen av vad 

det innebär att bli förälder och vilket ansvar det medför. Detta är aspekter som för den 

adopterande föräldern blir nya, medan två kvinnor som i sin relation skaffar barn skapar en 

föräldraroll och familj tillsammans med ett barn som från början är skapat till den familjen.  Att 

därmed se närståendeadoptioner i samkönad relation som ”vilka som helst” ger en bild av att 

förfarandet är enkelt, vilket den tillfrågade familjerättssekreteraren tydligt framhåller som 

problematiskt.  Att praxis och riktlinjer är helt applicerbara på familjekonstellationen mamma, 
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mamma, barn. Men så är inte fallet vilket presenteras av båda mammorna och 

familjerättssekreterarna.  

[…] för jag hade ändå tänkt att det här med närståendeadoption kommer 

att gå fort och det kommer inte vara något krångel, bara lite papper som 

ska fyllas i. Det var liksom vår föreställning men sen började det med 

det här brevet då, och så kände man, vilket är helt absurt, som att hon 

inte var.. Som att jag.. Ja men så misstänkliggjorde man mig på något 

vis kändes det som. Som om jag under 6 års tid hade planerat att sno ett 

barn. Ja jag kan säga att jag kände mig misstänkliggjord. Som om det 

inte vore då vårt gemensamma beslut liksom. Respondent 2 

 

Under tiden för utredning 

Både kvinnorna och familjerättssekreterarna berättar att det särskilt är under utredningens gång 

som frågetecken uppkommer kring vad som ska utredas, i vilken omfattning och under vilken 

tidperiod. Familjerättssekreterarna uttrycker alla utom en att det varit oklart i 

utredningsförfarandet avseende hur närståendeadoptionen ska genomföras och vad den ska 

innehålla. Samstämmigheten är dock större när det kommer till faderskapsutredningarna. Det 

förklaras av familjerättssekreterarna med att faderskapsutredningar har ett tydligare 

utredningsförfarande och tydligare syfte, medan syftet  med närståendeadoptionerna är mer 

svårtolkade. Flertalet familjerättssekreterare återkommer i sina utsagor till det faktum att det är 

svårt att veta hur utredningarna ska genomföras, och att det ofta är viktigt med vägledning från 

kollegor och Socialstyrelsen.  

Jag har för mig att jag pratade med Socialstyrelsen också och hur ska 

man tänka där, när kan man tycka att dom har liksom den relationen att 

de liksom är föräldrar och barn. För det blir ju så självklart att det blir 

den personen som blir som en förälder inte pappan för han kommer ju 

inte att vara med. […] Och hur länge måste man vänta på det här. Och 

då pratade dem om att man kanske skulle förvissa sig om att relationen 

kommer att hålla och jag tänkte men hur ska man kunna veta det. Det 

blir ju liksom jättekonstigt! Familjerättssekreterare 1 

Här lyfts flera intressanta aspekter, dels att Socialstyrelsen inte kunde ge ett tydligt besked kring 

vad som ska utredas och hur. Dels att det är av intresse att titta på relationens varaktighet som 

en viktig del till varför det skulle vara lämpligt att den ickebärande kvinnan adopterar barnet. 

Familjerättssekreterarna förklarar att övriga riktlinjer som ges är att det kan vara lämpligt att 

titta på hur internationella adoptioner genomförs och deras innehåll. Att likna en 

närståendeadoption i en samkönad relation med en internationell adoption är riskabelt enligt de 

familjerättssekreterare som intervjuats. Detta med anledning av att sådana adoptioner berör helt 

andra situationer och omständigheter än vad en närståendeadoption i samkönad relation gör. 

Faror som presenteras av familjerättssekreterare kring att jämställa internationella adoptioner 

med närståendeadoptioner, handlar bland annat om att internationella adoptioner berör barn 

som redan genomgått svårigheter med separationer. Barnen ska dessutom adopteras till vuxna 

personer som i dagsläget inte är föräldrar men som kommer att bli det. Skillnaderna mot kvinnor 
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som i samkönad relation skaffar barn via insemination i utlandet eller privat är därmed stora, 

vilket samtliga intervjupersoner framhåller.  

I en samkönad relation föds barnet in i en familjesituation direkt. Ingen separation från 

biologiska födelseföräldrar har skett och barnet får chans att växa upp och knyta an direkt med 

de som är föräldrar till barnet. Dock är endast en av mammorna biologisk och juridisk förälder, 

och det är här som komplexiteten med att vägledas av internationella adoptioners genomförande 

uppkommer. Att därmed få rådet att ”snegla” på internationella adoptioners genomförande blir 

riskfyllt, med potentiellt mycket stora skillnader i form av utförande och tolkningar vilket 

tydligt framkommer av de tillfrågade familjerättssekreterarna i de intervjuer som genomförts.  

[…] För i handboken om närståendeadoptioner då står det ju att är icke 

klart utsagt vad utredningen ska innehålla men då får man kika på 

internationella adoptioners innehåll och vad dem ska omfatta så kan 

man få som handläggare att ja. Man kan plocka den frågan och den och 

den. Och nu har jag gjort så många internationella frågor eller 

adoptioner och då vet jag att dem här frågorna ungefär, det är för att jag 

ska förstå att var är dem här på väg någonstans. […] Det är tunt att inte 

ha en ’det här måste utredningen innehålla’ det skulle ju underlätta för 

mig att komma igång i frågandet. Jag plockar och det som är viktigt för 

mig är ju hur ser relationen ut och adoptantens upplevelse av att bli 

förälder ordentligt då också. Familjerättssekreterare 2 

Ovissheten kring utredningens genomförande och innehåll sprider sig till kvinnorna som, likt i 

inledandet av utredningsfasen, inte vet vad som kommer ske eller vad själva utredningen 

kommer innehålla. Tillika är det även återkommande, i samtliga intervjuer, att det saknas 

kunskap kring vad som skulle kunna vara en grund för att inte rekommendera en adoption. 

Detta skapar särskilt oro hos kvinnorna.   

 

Faderskapsutredningarna  

Faderskapsutredningarna har, som tidigare nämnts, ett tydligare utredningsförfarande där det 

egentligen endast handlar om att se till vem som är genetisk far till barnet. Samt om denne 

person kommer finnas i barnets liv, antingen som vårdnadshavare eller om barnet sedermera 

har möjlighet att få kunskap kring sitt genetiska ursprung. Kvinnorna i intervjuerna presenterar 

olika sätt att förhålla sig till donatorn. En del kvinnor har beskrivit att de är medvetna om vem 

som är biologisk far och att denna man har aktivt avsagt sig faderskapet och vårdnaden. Detta 

med en vidare rekommendation att den ickebärande kvinnan ska få adoptera. Det finns även 

uppgörelser att mannen inte är aktivt deltagande i utredningsförfarandet, men att denne kommer 

finnas tillgänglig för frågor om barnet vid högre ålder skulle vilja veta mer om sitt biologiska 

ursprung. Versionerna av att donatorn är okänd förekommer, enligt kvinnorna, både bland 

privata inseminationer och de som sker via klinik i utlandet. Dock skiljer sig 

faderskapsutredningar åt beroende på om inseminationen genomfört på klinik eller privat. Via 

en klinik så erhålls ett kvitto på att det skett där och att det inte finns en biologisk far som kan 

göra anspråk på vårdnaden. Ett sådant kvitto finns inte när inseminationen genomförts privat 

varpå en faderskapsutredning måste genomföras. 
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Och så fastställs ju faderskapet. Det är egentligen som en vanlig 

faderskapsutredning fast det blir ju ändå lite speciellt för det passar ju 

inte riktigt med de protokoll vi har. […] Ja allting kring faderskap och 

föräldraskap är ju ganska gammelmodigt. Det är gammal lagstiftning. 

Och det passar inte riktigt nu. […] Så det finns mycket aspekter i det 

här fast det ska inte vi hålla på och ta ställning till utan vi ska utreda 

faderskapet. Och då är det egentligen inte så krångligt. 

Familjerättssekreterare 1 

I intervjuerna med kvinnorna uppkommer ofta frågor och funderingar kring själva 

faderskapsutredningarna och hur dessa genomförs och vad de innehåller. Innan utredningarnas 

start är det genomgående oklart för mammorna, både bärande och ickebärande, hur själva 

faderskapsutredningarna genomförs, vem som kallas och vem det handlar om. I tre av 

intervjuerna är det särskilt framträdande att upplevelserna av själva faderskapsutredningarna är 

negativa. Dessa tre kvinnor är ickebärande och de inkluderades därmed inte i 

faderskapsutredningarna. Familjerättssekreterarna är tydliga i intervjuerna när frågor kring 

faderskapsutredningarna avhandlas – det är den biologiska modern som kallas och det är denna 

person som är av intresse att möta i faderskapsutredningarna. Familjerättssekreterarna förklarar 

detta förfarande med att det är den biologiska modern som är av intresse att möta, och det är 

denne som väljer vem som ska vara närvarande vid utredningen om faderskapet. Den 

ickebärande kvinnan är, enligt familjerättssekreterarna, inte den person som är i fokus i 

faderskapsutredningen varpå dessa kvinnor heller inte automatiskt deltar i processen. Dock 

framkommer i intervjuerna här en brist i informationen då flertalet av de ickebärande kvinnorna 

inte förstår varför de inte inkluderas i faderskapsutredningarna, heller inte varför deras närvaro 

inte är lämplig eller önskvärd.  

 

Familjerättssekreterare 1 lägger stor vikt vid att diskutera just detta under intervjun, att det för 

dem är självklart att endast kalla den biologiska modern först. Detta då kan finnas flertalet 

orsaker till att fadern ej ska delta i mötet. Det är därmed upp till modern att själv bestämma vem 

hon önskar ska delta vid mötet. En stor del av de obekväma känslor som detta förfarande kan 

medföra för de ickebärande kvinnorna, är ovetskapen om varför de inte aktivt inbjuds att delta 

då det berör deras barn också.  

Faderskapsutredningen fick jag inte säga någonting. Det var ju [fruns 

namn] de ville, för att jag inte bar barnet. Alltså han sa till och med att 

jag skulle vara tyst. 

Respondent 1 

Man kallar ju alltid först mamman. Så får ju hon välja om hon vill 

komma tillsammans med mannen eller inte. För ibland kan det ju också 

vara att man inte riktigt vet vem det är som är pappa. Det kan ju vara 

känsligt så. Vi kallar alltid först mamman. Familjerättssekreterare 1  

 

Vidare redovisning av de frågor som ställs under faderskapsutredningen och 

närståendeadoptionen återfinns under avsnittet  det personliga mötet och bemötandet.  
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KUNSKAPENS INVERKAN 

I följande avsnitt presenteras det resultat som berör upplevelsen av processerna kring 

faderskapsutredning och närståendeadoption i förhållande till kunskap. Vem är det som kan och 

ska kunna, hur förhåller sig professionell kunskap till den privat förvärvade kunskapen? 

 

Vems roll är det att kunna? 

I de genomförda intervjuerna framkommer det vid flertalet tillfällen olika utsagor som beskriver 

hur upplevelsen påverkas av den kunskap som finns hos familjerättssekreterarna. En kvinna, 

som både genomgått utredningarna som bärande och ickebärande mamma framhåller just detta, 

att det styrs av vem det är man möter och huruvida denna familjerättssekreterare har gjort dessa 

typer av utredningar tidigare. På liknande sätt presenteras uttalanden från den professionella 

sidan, att det lämpligtvis inte bör vara en nyexaminerad socionom som genomför utredningar 

av denna typ själv. Som nyutexaminerad bör man i så fall ha en position som medhandläggare 

tillsammans med en mer erfaren familjerättssekreterare. I intervjuerna med 

familjerättssekreterarna framkommer det vid flertalet tillfällen att det handlar om komplicerade 

utredningar, vilka kan vara svåra för nyutbildade socionomer (likväl som praktikanter) att klara 

av själva. Orsaken till detta, enligt de tillfrågade familjerättssekreterarna, ligger bland annat i 

den bristande vägledningen och de bristfälliga riktlinjerna. De väl genomförda utredningarna 

grundar sig i professionell erfarenhet och kunnande från tidigare utredningar, enligt 

familjerättssekreterarnas berättelser. Familjerättssekreterarna förklarar att mycket handlar om 

att veta vilka frågor som ska ställas när och hur samt vad som egentligen är intressant att 

undersöka närmare. I och med bristen på riktlinjer framkommer en viktig aspekt som samtliga 

familjerättssekreterare belyser – när de professionella saknar vägledning, hur vet man då vad 

som ska göras? Både familjerättssekreterarna och de tillfrågade kvinnorna pekar på att mycket 

handlar om att själv veta och kunna för att känna sig någorlunda säker i den situation som följer. 

Där blir det tydligt att många kvinnor ”faller tillbaka på” egna erfarenheter samt kunskaper 

förvärvade genom utbildning eller inom arbetslivet.  

Jag är ju socionom så jag har jobbat som socialsekreterare i stan, men 

jag tror de flesta vet, det finns ju bara en familjerätt som har hand om 

adoption och faderskapsutredning. Respondent 4 

 

Jag är ju själv intresserad av hela den här processen eftersom jag håller 

på med sociologi och har också forskat på hur staten har hanterat 

samkönade par i äktenskapsfrågan så jag var ju ganska insatt i att det 

kunde bli krångligt och att det var viktigt att ha koll på hela processen, 

ringa och ställa mycket kontrollfrågor så att det inte blev några 

missförstånd och så. Respondent 7 

Framträdande blir även det faktum att bristen på erbjuden information från Familjerätten kring 

utredningsförfarandet gör så att många kvinnor känner sig manade att söka denna kunskap på 

egen hand. Detta via vänner och bekanta som genomgått processen eller via internet. 

Mammorna beskriver denna jakt på kunskap som ”famlande och googlande” efter hur saker ska 

göras. En tydlig bild av kunskapsbehovet målas upp av kvinnorna såsom i citatet nedan:  
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En före detta tjej till min fru. Dem fick barn, alltså hon och hennes tjej. 

[…] Dem hade gått igenom samma process så vi hade tur att vi kunde 

rådfråga dem och få hjälp. Så de visste ju precis hur vi skulle göra. Det 

var ändå ganska mycket frågetecken längs vägen så det blev en del 

missförstånd men vi löste det i alla fall. Men hon på Socialtjänsten var 

inte heller helt säker på hur det fungerade. […] Hon var tvungen att 

kolla upp en del saker och så och vi fick aldrig några riktigt klara besked 

från början utan det var som lite oklart. Respondent 6 

Även ur familjerättssekreterares perspektiv så upplevs processen som smidig när de sökande är 

välinformerade. De framhåller att det leder till snabbare beslut om den familj som ska gå 

igenom utredningarna kommer till Familjerätten och är insatt, att man medvetet har fört dialoger 

kring olika aspekter innan besöken. Ju större samförstånd det finns mellan kvinnorna desto 

lättare beskrivs utredningen gå. Detta skapar en intressant skärningspunkt mellan det som just 

beskrivits – ju mer man kan som individ när man kommer desto smidigare går det. Denna 

skillnad belyser därmed en viktig aspekt kring hur upplevelsen av processen blir när det är 

oklart vem som ska kunna, samt att mängden kunnande styr handläggningsprocessens 

smidighet. Att därtill addera det faktum att handläggarstödet är bristfälligt (vilket vidare berörs 

i temat kring utredningsförfarandet) och lämnar stora delar oförklarade och öppna för 

tolkningar, ger ett utrymme för skillnader mellan såväl individer som kommuner. Det framhålls 

i intervjuerna med familjerättssekreterarna att mängden genomförda utredningar påverkar 

kunskapen kring hur de ska genomföras. Har man tidigare gjort en utredning är det en trygghet 

som hjälper både de som utreder och de som utreds. Just bristen på vetskap kring förfarandet, 

både för egen del och ur handläggarperspektiv, är något som utgör en stor del av kvinnornas 

intervjuer. Det skapar en lucka mellan kvinnorna och familjerättssekreterarna vilket skapar en 

känsla av okunnighet med oklarheter och tvetydigheter.   

Det känns ju väldigt tryggt att dem hade funderat igenom vad som kan 

hända nu och vad som kan hända sen och vilka frågor som kan uppstå. 

Så dem hade ett väldigt genomtänkt och klok tänk och dem var väldigt 

sampratade alla tre och deltog alla tre, och man kände sig väldigt trygg 

med deras upplägg.  

Familjerättssekreterare 3 

Det kändes rörigt och det kändes som att hon inte heller visste vad hon 

höll på med, det kändes oprofessionellt. Det kändes som att ingen 

egentligen visste vad vi gjorde där […] Det är ju katastrof, jag menar 

när de inte vet, ja hur blir det då? De fick ju googla sig till hur fan det 

skulle vara i princip, det kändes jättekonstigt. 

Respondent 1 

Liknande uttalanden återkommer genomgående i alla intervjuer på olika sätt: att det har med 

kunskap som erhållits från internet, och ofta Facebook samt andra kanaler för att samtala med 

personer som genomgått samma sak, att göra. Många kvinnor beskriver just denna trygghet i 

att kunna kommunicera, få hjälp och dela erfarenheter med varandra över internet som 

någonting bra och stärkande i situationerna.  Två av familjerättssekreterarna nämner även själva 
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vinsterna i att använda sig av bland annat Facebook och grupper för kvinnor som 

genomgått/genomgår dessa utredningar. Dessa har positiv effekt på kunskaperna innan och 

genom utredningsprocessen. Detta kan också kopplas till ovanstående uttalande att det handlar 

om att själv förvärva den kunskap som krävs för att ha en viss ”kunnande-trygghet” i det som 

sker.  

Jag har känt mig i väldigt behov av att läsa mer, förstå mer, hitta grupper 

på Facebook och, ja, få mer kunskap kring det kanske. Det blir lättare 

för mig att hantera känslomässigt om jag förstå att det, ja vad ska jag 

säga, är inte elaka individer alltid. 

Respondent 2 

Och sedan lär man sig av varandra, det finns grupper på Facebook där 

man rådgör sig med varandra har jag förstått. […] Det kanske är den 

ungdomen som kommer nu, som planerar, som hon som ringde, att det 

är den sorten vi står inför. Det hoppas jag för dem är pålästa och de 

kommer i tid. Och komma i tid tänker jag att dem kommer hit så att 

faderskapet fixas och så låter vi det gå ett par tre månader så att vi ser 

att det landat ordentligt innan vi kan påbörja adoptionen sen. Det kanske 

finns en Facebooksida som är tydlig med att det är så här som ni behöver 

tänka att ni ska göra, eller om det bara var någon lyckat påläst person 

som ringde mig. 

Familjerättssekreterare 2 

Det intressanta som framkommer i dessa två citat handlar just om den samstämmiga synen på 

behovet av, och vinsten kring, att vara påläst. Vilken positiv effekt kunskapen och kunnandet 

har på upplevelsen av utredningsprocessen hos både dem som utreds och de som utreder. Det 

ger en viktig information kring hur upplevelsebeskrivningarna kan förstås i detta sammanhang.  

 

Handläggarstödet – eller bristen på detsamma 

Det som berörs i de resultat som har framkommit i denna studie är bristen på handläggningsstöd, 

riktlinjer och tydlig lagstiftning för familjerättssekreterarna. Detta gäller vad som ska utredas, 

hur det ska utredas och vem som gör vad och i vilken ordning. Tidsaspekter är även en del som 

heller inte regleras i någon form av utredningsmall, eller i dem riktlinjer som 

familjerättssekreterare har att arbeta med i sitt dagliga utredningsarbete. Genomgående 

framhålls, av familjerättssekreterarna, bristen på riktlinjer som problematisk och som 

svårhanterat för de professionella. Det medför stora skillnader i utredningsförfarandet mellan 

personer men även mellan kommuner och socialförvaltningar.  

Ja alltså, där finns det ju väldigt dåliga riktlinjer. När det gäller adoption 

så är det uppdelat, dels finns det ett ju ett förfaringssätt när det gäller 

internationella adoptioner och då är det ju otroligt grundlig utredning 

och då finns det ju exakt i handböcker hur vi ska göra och hur vi ska gå 

tillväga. Vad det behöver innehålla. […] Men när det gäller 

närståendeadoptioner så har man ju inte det där medgivandet utan då 

ansöker man ju hos Tingsrätten och så är det Tingsrätten som begär ett 

yttrande från Socialnämnden och då finns det i våran handbok att det är 

väl lämpligt att titta på ungefär samma saker som i en internationell 
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adoption. […] Men det är lite luddigt sådär. Så jag tror att det görs allt 

från jättegedigna utredningar till ganska korta yttranden. 

Familjerättssekreterare 1 

Detta belyser en viktig aspekt – olikheterna som finns och som de professionella är medvetna 

om existerar mellan dem. Detta skapar en rättsosäkerhet som återkommer i utsagor kring 

upplevelsen av utredningsförfarandet, både från kvinnorna och familjerättssekreterarna. Vikten 

av att därmed erhålla korrekt stöd och lämplig handledning blir central, likväl som att det kan 

medföra en negativ eller normativ syn på utredningsförfarandet får chans att gro på 

Familjerätten.  

Det blir olika från person och vem dem möter. Så det är ju korkat. […] 

Nej men ambitionen hos Socialstyrelsen det är ju liksom att göra en 

lägsta standard som håller juridiskt men alla följdfrågor, allt snurr, alla 

djupdykningar, de blir ju mina på vägen in till en sammanfattning och 

ett förslag till beslut. Då handlar det om att jag har jobbat hundra år. 

Om det kommit någon helt nyexad eller praktikant till vår grupp så hade 

ju inte den personen fått någon adoption av något slag själv men gärna 

hänga på och då är det ju kul att få med någon med helt nya ögon. 

Familjerättssekreterare 2 

Sammanfattningsvis kan därmed sägas att det presenteras en tydlig bild i intervjuutsagorna från 

kvinnorna, de menar att vad som ska göras, när det ska göras och vem det egentligen är som 

ska kunna och veta är otydligt. Känslor av att själva vara i behov av att kunna för att det ska bli 

rätt, att själva söka kunskap och information, samt att genom egen professionell kunskap veta 

vart de ska vända sig är berättelser som på något sätt är genomgående i alla intervjuer. 

 

På liknande sätt framkommer det i intervjuerna med familjerättssekreterarna att de saknar 

tydliga riktlinjer och handläggarstöd i hur dessa utredningar ska genomföras, samt vad de ska 

innehålla. Familjerättssekreterarna beskriver själva risken med att det är ett sådant löst reglerat 

utredningsförfarande. Samtliga professionella som intervjuats har påpekat att det garanterat 

medför olika handläggningar och utredningar. Vilket har negativa effekter på rättssäkerhet och 

enhetlighet över landet och mellan professionella och kommuner. Det leder till att bristen på 

kunskap rent generellt ställer högre krav på de kvinnor som genomgår dessa utredningar, vilket 

är styrks av de uttalanden som familjerättssekreterarna och kvinnorna själva ger. Det medför 

även att upplevelsen av utredningsförfarandet känns komplicerat, svårtolkat och ibland till och 

med helt olika beroende på vem man träffar, både som professionell och som kvinna som 

genomgår faderskapsutredningar och närståendeadoptioner.  
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BYRÅKRATIN OCH JURIDIKENS PÅVERKAN 

Följande avsnitt avser att redovisa det resultat som framkommit kring byråkratiska och juridiska 

aspekter. Ur den empiri som insamlats från familjerättssekreterare och mammor uppdagas 

känslor och tankar av oro som konsekvens av den juridiska aspekten, praktiska försvåranden 

kring arv och föräldrapenning samt långsam utveckling av en gammal lagstiftning.  

 

Att inte vara två juridiska föräldrar 

Av de 10 genomförda intervjuer med mammor som genomgått faderskapsutredning och 

närståendeadoption, belyser samtliga intervjupersoner känslor och tankar kring det tidsspann 

då barnet endast har en juridisk förälder. Alla kvinnor i studien uttrycker att de kände en oro 

under tiden då barnet endast hade, juridiskt sett, en förälder. Rädslan för att den biologiska 

mamman skulle bli svårt sjuk eller gå bort är central i de flesta utsagor. De icke bärande 

mammorna beskriver denna oro som en osäkerhet för såväl sig själva som för barnet eller 

barnen. Det uppstår frågetecken kring vad som händer med vårdnaden av barnet om den 

biologiska mamman skulle drabbas av bortgång eller svår sjukdom, innan adoptionen är klar. 

Hur vårdnaden under ett sådant förförande skulle placeras upplevs ha avgörande känslomässig 

betydelse för såväl icke bärande mamma som barn. Flera av de icke bärande mammorna 

beskriver oron kring att en familj som redan är en självklar familj rent känslomässigt skulle 

kunna raseras av ytterligare en tragedi, enbart för att den icke bärande mamman saknar juridiska 

rättigheter innan adoptionen är klar. Vidare belyser mammorna att detta förfarande upplevs 

äventyra barnet eller barnens trygghet i en redan utsatt situation. Majoriteten av de icke bärande 

mammorna uttrycker hur juridiken under detta tidsspann fråntar, såväl mammorna som barnen, 

i deras tyckte självklara rättigheter.  

…jag menar, skulle det hända [fruns namn] någonting då […] är det 

mitt barn men jag har inte rätt till mitt eget barn. Skulle min fru gå bort 

då ska man gå igenom den smärtan och sorgen samtidigt som jag ska 

gå igenom […] processen att ha rätt till mitt barn. Det var väl otroligt 

jobbigt, känslosamt. En oro. Respondent 1 

Ja men både jag har rätt till mitt barn och barnet har rätt till mig, det är 

ingen annan som kan liksom komma och säga nånting annat och det är 

en skön känsla när det är klart för […] om det absolut värsta skulle 

hända att [fruns namn] hade dött och att barnet lever och man står där 

och […] ja men det är inte ens självklart att ens egna barn som har skett, 

ja men som man har planerat för tillsammans, bekostat och väntat på, 

att det kommer komma i min.. ja men vad ska man säga, ja men ägo 

utan att då ska det utredas om jag är den bästa personen trots att jag är 

barnets förälder liksom. Respondent 3 

De biologiska mammorna poängterar att oron grundar sig i att det utanför juridiken finns en 

självklarhet i den icke bärande mamman som vårdnadshavare och förälder, något som äventyras 

av byråkratins utformning. Flera av de biologiska mammorna beskriver behovet av att vara 

förberedd på olika scenarion under denna period. Några belyser även en trygghet i att deras 

familjer stöttar den icke bärande mamman som en given förälder. Samtidigt uttrycker de en oro 

kring att kunna hantera en sådan situation under ett sorgearbete, vilket adderar osäkerheten i 

vem som blir vårdnadshavare om biologisk förälder avlider.  
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…det blev en oro som låg i bakgrunden. Jag kände att jag var tvungen 

att ha strategier för att hantera ett worst case scenario att om det skulle 

hände mig någonting […] Det jag gjorde var att prata med 

omgivningen, prata med min familj. Båda mina föräldrar är i livet och 

min bror är gift och han har barn nu. Men jag pratade med dom väldigt 

noga att om det händer mig någonting så får ni inte, ni får absolut inte 

drabbas av någon sorgepanik och börja ansöka om vårdnad om barnet. 

Det är inte någon diskussion utan bara för att adoptionen inte är klar så 

är det fortfarande vi som är föräldrar. Och det var ju helt självklart för 

dom men för mig så var oron ändå så pass stor för att det här var 

oreglerat så att jag kände att jag måste ta den här diskussionen. 

Respondent 7 

Majoriteten av de intervjuade familjerättssekreterarna framhåller en positiv attityd och 

beskriver utredningen som tillvägagångssätt för att uppnå denna trygghet. De uttrycker att det 

är barnets perspektiv som är deras ledstjärna. Att en närståendeadoption där barnet ges tillgång 

till två juridiska föräldrar är att rekommendera, framhålls enligt familjerättssekreterarnas 

upplevelser vanligast förekommande. Syftet ligger i att öka tryggheten för barnet där 

Familjerättssekreterarna uttrycker samstämmigt att de vill genomföra utredningen på ett 

smidigt  och korrekt sätt. 

Den juridiska tryggheten är ju viktig och är det här min familj där jag 

kommer att växa upp, så är det väl viktigt att de fungerar smidigt och 

att om nånting skulle hända med den ena föräldern att den andra 

föräldern har alla möjligheter att träda in. Familjerättssekreterare 3 

Praktiska familjerättsliga konsekvenser  

Hälften av kvinnorna lyfter i intervjun fram praktiska konsekvenser som förekommer ju med 

att båda mammorna inte är juridiska föräldrar. Konkreta konsekvenser som kvinnorna lyfter 

fram handlar om föräldrapenning, BVC och apoteksärenden med receptbelagd innebörd. Detta 

upplevs också förminska den icke biologiska mammans roll som förälder ur ett 

samhällsperspektiv. Familjerättssekreterarna instämmer i dessa konsekvenser, de menar att 

adoptionens syfte delvis är att tillge den icke bärande mamman dessa möjligheter och rättigheter 

i vardagen. Kvinnorna beskriver dessa konsekvenser som hämmande och upplever sig känna 

en maktlöshet i denna kontext gentemot byråkratin och samhället. Som icke juridisk förälder 

finns inga rättigheter för att t.ex hämta ut receptbelagd medicin till barnet eller att besöka BVC 

med barnet utan den biologiska mammans närvaro. Hur detta upplevs påverka vardagen 

beskrivs med ett återkommande exempel. Om den biologiska mamman ligger sjuk, trött eller i 

smärtor efter förlossningen menar kvinnorna att tillåtelsen att hämta ut medicin, eller besöka 

BVC utan biomammans närvaro skulle underlätta. Ett scenario där rättigheter till dessa 

praktiska vardagsmoment fanns för den icke biologiska mamman, skulle enligt kvinnornas 

upplevelser, kunna förhindra avbokande av BVC-besök eller onödigt lidande för den biologiska 

mamman.  

 …då var jag sådär riktigt supertrött men jag var ändå tvungen att 

släpa mig ned till apoteket för att hämta ut järn som [äldsta barnets 

namn] min dotter då, hade fått. För det kunde inte min fru göra […] 

Hon kunde inte hämta ut medicin till sin dotter och då blir man lite 
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såhär, jobbigt ändå för jag menar, hon var ju.. ja, jag vet inte vad jag 

ska säga. Det känns lite självklart. Respondent 10 

Ja, ja men det var ju det medicinska. Vi var på akuten någon gång så 

frågade hon bara vem är du till [fruns namn] och hon liksom ja men 

jag är [barnets namn] mamma. Då stod inte [fruns namn] med i 

systemet. Respondent 8 

En annan praktisk konsekvens som flertalet kvinnor beskriver under denna tidsperiod är 

svårigheten kring föräldrapenning och föräldradagar. Kvinnorna framhåller att de upplever en 

otydlighet kring föräldradagar och vad som gäller för den icke biologiska mamman. Det 

framkommer att upplevelsen är beroende av den individuella medvetenheten och kunskapen 

kring detta. En del av kvinnorna menar att det gått smidigt att som gift biomamma kunna ge 

bort föräldradagar till sin fru, den icke biologiska mamman, detta eftersom det funnits en 

medveten kring att man i allmänhet kan ge bort föräldradagar. En del mammor framhåller att 

otydligheten har varit stor. Det har uppstått frågetecken kring om det är möjligt för den icke 

biologiska mamman att ta ut dagar och hur man i så fall går till väga. 

…man har inte riktigt förstått hur det ska bli med föräldrapenning, 

allting ser ju jättekonstigt ut i början innan en adoption går igenom och 

sådär. Så då står ju jag liksom som ensamstående. Respondent 9 

En icke biologisk mamma vars närståendeadoptionsutredning tog över ett år, upplever att hon 

förlorat tid med sin familj. Hon beskriver att man tilldelas ett visst antal gemensamma 

föräldrardagar per barn att använda tillsammans. Dessa dagar förvinner om de inte förbrukats 

under barnets första levnadsår. Kvinnan upplever att hennes familjs möjlighet att använda dessa 

dagar togs ifrån dem ju med att utredningen varade i över ett år. Hon beskriver hur denna 

gemensamma tid är förlorad vilket upplevs onekligen jobbigt.  

De gemensamma dagarna man får, dem kan man ju bara utnyttja det 

första året och det gick ju vi miste om. Nu vet jag inte hur många dagar 

det är, men vi gick miste om dem. I och med att jag inte var juridisk 

förälder […] Jag har ju förlorat den tiden med min familj.  

Respondent 1 

 

Långsam utveckling  

En dominerande samstämmighet mellan såväl kvinnorna som familjerättssekreterarna är 

upplevelsen av en gammal lagstiftning med långsam utveckling. Båda parter belyser det faktum 

att lagstiftningen inte är anpassad för olika familjekonstellationer, de upplever att utvecklingen 

tappat takten med samhället. Protokoll och blanketter upplevs vara utformade för heterosexuella 

par och utlandsadoptioner utan vidare anpassningsbarhet. Det saknas material och lagstiftning 

som inkluderar former av faderskapsutredningar och närståendeadoptioner med samkönade par. 

Av familjerättssekreterarna framkommer att det upplevs hamna på individuell nivå att försöka 

anpassa eller förklara aktuella papper och protokoll, detta med önskan om att förminska 

olustigheten.  

…det känns väl nästan som att man ibland får be om ursäkt för 

lagstiftningen, att den inte riktigt har hängt med så att det blir lite… Den 

är ju lite knölig och sådär. Familjerättssekreterare 4 
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Jag trodde faktiskt att det skulle vara lättare. Det är ändå 2018 att det 

liksom borde kommit längre än så, än vad det har gjort. Respondent 8 

Vidare är det flera, främst bland mammorna, som upplever att lagstiftningen förminskar deras 

föräldraskap i jämförelse med heterosexuellt föräldraskap. Detta genom utredningens upplevda 

ifrågasättande, vilken inte existerar i samma utsträckning bland heterosexuella par.  Vissa av 

dem belyser även att tillvägagångsättet av familjebildning på detta sätt upplevs förkastas i 

jämförelse med insemination via landsting, där förfarandet är mer anpassat till kontexten av två 

mammor. Det återfinns frågetecken och åsikter kring det faktum att lagstiftningen är 

gammalmodig på ett sätt som motsäger sig själv i relation till det samhälle vi lever i.  Det 

upplevs vara en ojämn balans mellan olika familjekonstellationer. Lagstiftningen upplevs väcka 

frågor kring vem som ska utredas och vem som kan förbipassera. Båda parter efterfrågar en mer 

nyanserad lagstiftning, vilket upplevs kunna ha en positiv inverkan på förloppet.  

…om man tänker på att man överhuvudtaget ska gå igenom den här 

processen så blir jag helt jävla vansinnig. Även om det gått hur bra som 

helst och vi bara har nästa goda erfarenheter så är det ändå, men jag 

borde inte ens behöva ha den här erfarenheten. För heterosexuella par 

som åker över och får donerad sperma eller hjälp, att man blir 

inseminerad och man får ett barn som faktiskt inte alls är genetiskt 

kopplat till pappan så behöver inte denne gå igenom det här. Det är det 

som är så jävla fel, det är sinnessjukt. Respondent 3 

…allting kring faderskap och föräldraskap är ju ganska gammalmodigt. 

Det är en gammal lagstiftning och det passar inte riktigt nu. Det är ju 

samma det här som att alla som är sambo ska komma hit 

överhuvudtaget och sitta och svara på alla de här frågorna. 

Familjerättssekreterare 1 

Upplevelsen av att lagstiftningen bör utvecklas och utredningsmomenten anpassas genomsyrar  

utsagorna från båda parter. Det upplevs finnas en fortskridande samhällsutveckling varpå 

lagstiftningen halkat efter. Önskan om förändring och viljan på individuell nivå framhålls stark 

av mammorna likaväl som familjerättssekreterarna, efterfrågan ligger i en mer utvecklad 

lagstiftning.  

 

DET PERSONLIGA MÖTET OCH BEMÖTANDET 

Följande avsnitt kommer att presentera den empiri som berör upplevelsen kring det personliga 

mötet och bemötandet. Aspekter som uppkommer ur intervjuerna fokuserar till stor del kring 

de frågor som ställs under utredningen, vilka formuleringar som används, känslor vid hembesök 

och formulärens utformning. Avsnittet presenterar både familjerättssekreterarnas upplevelse av 

handläggningen och kvinnornas upplevelse av utredningen.  

 

Betydelsen av frågorna och dess formulering 

Flera av föräldrarnas utsagor illustrerar betydelsen av hur det personliga mötet och bemötandet 

vid utredningen är av avgörande karaktär för den individuella upplevelsen. Återkommande i 

upplevelsebeskrivningarna ifrån de kvinnor som genomgått utredningsprocessen, är betydelsen 

av vilka frågor som ställs och hur de ställs. Mammorna berättar att en annars upplevt obekväm 

eller provocerande fråga kan förmildras. Detta beroende av hur frågan ställs och vilka 
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efterföljande kommentarer som familjerättssekreteraren lägger in. Upplevelsen av detta 

framkommer bland annat i samband med mötet kring faderskapsutredningen. Flera av 

mammorna beskriver då hur den biologiska mamman behövt besvara frågor kring huruvida hon 

haft samlag eller sexuellt umgänge med en man, givet under den tiden som befruktningen 

beräknas ha ägt rum. Känslor och tankar som nämns av kvinnorna i denna kontext koncentrerar 

sig på hur familjerättssekreteraren ställt frågan och huruvida orsaken till frågan blivit beskriven. 

Flertalet kvinnor belyser hur frågan i sig upplevts absurd och obekväm, men hur den känslan 

sedan har förmildrats av familjerättssekreterarens indikationer kring bekvämlighet i att ställa 

frågan.  

…och hon har aldrig haft sex med en man, det blir bara absurt liksom 

[…] Familjerättssekreteraren eller vad det heter, man såg på henne att 

hon var lite besvärad över att behöva ställa frågorna det gick liksom inte 

undgå och då kändes det ändå ganska okej på något vis. Respondent 2 

Återkommande i utsagorna från såväl mammorna som familjerättssekreterarna, är hur 

familjerättssekreterarens personliga konflikt skildras i samtalet vilket vidare påverkar även de 

samkönade kvinnornas upplevelser. Kvinnorna framhåller enhetligt positivt det faktum att 

familjerättssekreterarna ser och belyser problematiseringen med frågan i det aktuella 

sammanhanget.  

…Alltså vi har bara goda erfarenheter av familjerätten […] hon vi hade 

var mer såhär: jag ber om ursäkt, jag måste fråga er det här, har du vid 

tillfälle för befruktning haft sex med en man? Respondent 3 

Det framkommer att kvinnorna uppmärksammat en personlig konflikt hos 

familjerättssekreteraren. En konflikt i att de formella påtryckningarna inte nödvändigtvis 

överensstämmer med den enskilde familjerättssekreterarens personliga bekvämlighet, eller 

ståndpunkt i olika frågor. Detta är något som bekräftas i intervjuerna med majoriteten av 

familjerättssekreterarna. Vid samtal kring faderskapsutredningen med en 

familjerättssekreterare, framkommer olustigheten i just frågan kring sexuellt umgänge med en 

man. Det som lyfts fram är hur M/F-protokollet används i utredningar kring dessa faderskap. 

Protokollet är detsamma, och i ursprungssyfte, det som används för att utreda och ställa frågor 

till kvinnor som inte är sambos under en faderskapsutredning. Detta innebär att det inte är 

anpassat till olika familjekonstellationer som bland annat samkönade par, där sambo eller 

äktenskap ofta är relevant. Vad som framhålls av familjerättssekreterarna är att det bristfälliga 

protokollet bidrar till vissa obekväma samtalsförfaranden, detta under faderskapsutredning där 

omständigheten är ett samkönat par. 

Då är det ju frågor i det här protokollet till exempel om man under 

konceptionstiden har haft sexuellt umgänge med andra män. Det blir ju 

en jättekonstig fråga […] Jag menar, de har ju inte haft det med någon 

man. Familjerättssekreterare 1 

Vidare beskriver flera av mammorna att upplevelsen kring det personliga mötet påverkats av 

huruvida frågorna och bemötandet känts formellt eller icke relevant för sammanhanget. I 

utsagorna från kvinnorna läggs stor betydelse på det personliga mötet, den enskilde 

familjerättssekreterarens förhållningssätt till de olika mötena med dess innehåll. Med andra ord 
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betyder det, vilket framhålls av både kvinnorna och familjerättssekreterarna, att det uppfattas 

olika från person till person.  

...frågorna hon ställer är helt bisarra på nått vis […] efter ett tag fick hon 

reda på att jag hade barn, eller hon frågade om jag hade barn sedan 

tidigare och då beskrev jag dom, dom är så gamla och dom är från en 

hetero relation. Då stirrade hon på mig och sa: Jaha, men hur länge har 

du vetat att du är, sån då vad du nu kallar det? […] Då tycker man i den 

situationen […] det dom ska undersöka är min relation till den bärande 

mamman, till barnet. Min sexualitet känns inte relevant till det 

egentligen. Det kändes som det var hennes nyfikenhet på något vis som 

tog över där. Respondent 2 

Genomgående i kvinnornas utsagor är huruvida familjerättssekreteraren uppfattas förhålla sig 

formellt eller inte, dess inverkan på upplevelsen av de personliga mötena. I de utsagor som 

mammorna givit, framkommer att ett mer formellt förhållningssätt kring de frågor som lyfts av 

familjerättssekreteraren också bidrar till en mer lättsam efterföljande känsla.  

…vi var där och när vi gjorde faderskapsgrejen då innan adoption, då 

pratade hon lite med oss rent formellt, […] Ja och vi svarade liksom 

bara på korta frågor i kanske, en halvtimmes möte […] och sen var det 

ingenting mer alltså. […] Jag trodde ju att man skulle bli ifrågasatt på 

ett helt annat sätt. Både att kanske behöva försvara sitt val av barn, 

försvara sitt val av tillvägagångsätt liksom. Respondent 3 

Även familjerättssekreterarna belyser upplevelsen kring de frågor som de behöver ställa och 

hur det påverkar uppfattningen av processen. Samtliga familjerättssekreterare framhåller 

interaktionen mellan de utredande och det utredda som en avgörande faktor kring hur frågor 

uppfattas, hur mötet upplevs och vilka känslor som uppkommer. Några av utredarna beskriver 

hur en lättsam inställning hos föräldrarna underlättar hanteringen av frågor och formulär. (Mer 

om detta finns beskrivet under rubriken ”vems roll är det att kunna?”. Resterande av 

familjerättssekreterarna belyser hur de utreddas egen trygghet och kunskap kring processen 

genererar en positivare upplevelse och lättsammare hantering av de frågor som ställs i det 

personliga mötet. Det framkommer alltså ur flera utsagor att interaktionen mellan 

familjerättssekreterare och ansökande, är av avgörande betydelse för hur möten och frågor 

uppfattas och vilka känslor det genererar. Av familjerättssekreterarna framhålls framför allt att 

en gemensam jargong till utredningen gynnar positiva personliga möten. 

… Eftersom dom var så öppna med allt så var det ju inga, det uppstod 

aldrig några frågetecken för oss. För när vi frågade så fick vi svar som 

var genomtänka och alla tre var helt överens. Dom försökte aldrig dölja 

eller konstla till nånting och inte vi heller. Det fanns liksom ingen 

anledning. Familjerättssekreterare 3 

… Och jag minns att jag var nervös inför för jag såg ju att blanketten 

var ju gjord för man och kvinna. Som allting annat i föräldrabalken i 

princip […] Men det blev väldigt lustfyllt men det var mycket för att 

dem liksom… Ja vi vet att det blir tokigt men kom igen eller ja fråga du 

så svarar vi och så blir det fel ändå och vi ändrade och vi fifflade och 
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det var så svettigt men jätteroligt […] Sen så att jag var så att jag kom 

där och sa att det är ju fel, allting jag kommer att säga nu kommer för 

en av er att bli fel. Familjerättssekreterare 2 

Tydlighet och formalitet framhålls vara två gynnsamma faktorer till ett upplevt positivt 

bemötande ur mammornas perspektiv. Vilket är något som poängteras vid upprepade tillfällen 

av flertalet deltagande.  

Ja men det hon gjorde som jag uppskattade väldigt mycket var att hon 

var tydlig med vad hon var tvungen att fråga […] Att hon var medveten 

om att det här var frågor som inte var anpassade för situationen […] Då 

var det så mycket enklare att svara på det för då kunde vi båda två 

förhålla oss till att det här är en formell grej men det står inte i 

motsättning till att vi är en riktig familj. Så det var jättebra. Respondent 

7 

Hembesök och maktbalans 

Känslor och tankar inför, under och efter hembesöket som en övervägande majoritet av de 

intervjuade genomgått eller genomfört, genererar flera olika upplevelser. Ur resultatet 

framkommer att utredningsförfarandet ser olika ut och att alla utredningar inte innefattar 

hembesök. Av de mammor som deltagit i denna studie har 8 av 10 

närståendeadoptionsutredningar inneburit ett sådant besök. Det bemötande som lyfts fram kring 

besöken skildras på olika sätt där upplevelsen är indelad i två mönster med relativt jämna antal. 

Den ena gruppen av mammor framhåller en gemensam upplevelse av hembesöket som relativt 

lättsamt oberoende av tidigare föreställningar. Det bemötande som framhålls av dessa mammor 

beskrivs som avslappnat och trevligt.  

…jag ville ju att det skulle vara jättestädat, jättefint. Tänk om dom 

tycker att den vasen ser farlig ut du vet. Det kändes lite som att dom 

skulle sitta och döma. Men det gjorde dom väl inte utan det var 

skönare… Eller nej men lättare än vad jag trodde att det skulle vara när 

dom väl kom hem sen. Det var ganska avslappnat, det kändes som att 

det var två jobbarkompisar eller ytliga bekanta på besök typ. 

Respondent 8 

Ja… Vi bjöd på kaffe och vi pratade litegrann. Jag tror egentligen inte 

att hon gjorde så mycket utan vi bara berättade litegrann, hur det hade 

gått när barnet kom och vi pratade lite runt omkring […] ja men det var 

nästan som att en bekant kom och drack kaffe liksom. Respondent 6 

Den andra gruppen av mammor beskriver upplevelsen av hembesök som mer avgörande än 

övriga moment av utredningen. De förklarar situationen som obekväm och lyfter fram känslor 

kring makt och prestation i sammanhanget. Det framkommer att känslan av makt och kontroll 

i denna kontext är svår att frångå, även om kvinnornas upplevelse är att enskilda 

familjerättssekreterare försökt att förmildra den.  

Hela situationen blir ju en kontrollerande situation såklart […] Hon 

gjorde verkligen så gott hon kunde för att det inte skulle bli allt för 

obehagligt. Respondent 7 
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Dessa kvinnors utsagor innehåller beskrivningar av hembesöket som ett laddat moment där 

kontroll och makt står utanför deras räckvidd. Det återfinns en upplevelse kring maktbalans att 

förhålla sig till. Familjerättssekreterarna har en avgörande roll kring mammornas och deras 

gemensamma barns juridiska framtid, vilket genomsyrar det personliga mötet och beskrivs 

inverka på upplevelsen av bemötandet. Vidare lyfter kvinnorna maktlösheten i situationen och 

känslan av att vara i underläge genom att beskriva fragment ur hembesöken. Det handlar om att 

mammorna känt att deras syfte är att prestera, ge ett gott intryck och göra som de blir tillsagda. 

Vilket bidragit till att bemötandet känts kyligt och situationen upplevts konstgjord ur 

kvinnornas ståndpunkt. Vidare uttrycker mammorna att familjerättssekreterarna kunnat frångå 

formaliteten under hembesöken utan att bli ifrågasatta. Detta även om det får känslomässiga 

konsekvenser för de som blir utredda eftersom mammorna upplever sig vara i 

beroendeställning. Flera av kvinnorna framhåller hur känslor av maktlöshet under hembesöken 

även bidrar till känslor av uppgivenhet. De beskriver hur dessa känslor blir svåra att förhålla 

sig till i samband med att göra ett gott intryck och vara följsam i utredningen. Samtliga 

ovanstående upplevelser, beskrivningar och berättelser återfinns på något sätt i flertalet 

intervjuutsagor. 

Men det kändes jättemärkligt. Klart att de ska kunna komma hem på ett 

hembesök om det är det de vill men det kändes så riggat […] Och sen 

när hon sa åt mig att koka kaffe och inte fick följa med på 

rundvandringen i mitt eget hus, med min familj, mitt barn och min fru. 

Det kändes ännu mer märkligt. Respondent 1 

…men man var ändå förberedd på att det här var ett möte med en viss 

makt i balans. Vi var ju förberedda på att göra ett gott intryck, men det 

är ju också det som gör att man känner sig extra i underläge och extra 

kränkt. Alltså under mötet då tror jag inte att vi, jag tror vi båda stängde 

av, det var liksom efter mötet jag var skitförbannad och ledsen och det 

var ju [fruns namn] också. Och samtidigt så var vi också helt maktlösa 

i det, vart skulle vi göra av dom känslorna? […] vi ville att det skulle 

gå så snabbt som möjligt och vi ville bara att hon skulle få in papperna. 

Det kändes som att vi var bakbundna i det. Respondent 2 

Återkommande i familjerättssekreterarnas utsagor är att hembesöken är ett sätt för att underlätta 

för de kvinnor som genomgår denna adoptionsprocess, och därför används som ett alternativ 

för möte på plats hos familjerätten. Argumentet de framhåller är att de flesta adoptionsfall av 

denna karaktär berör spädbarn och nyblivna föräldrar, vilket i sig vanligtvis är en omtumlande 

period. Genom att då erbjuda hembesök som ersättning för att hela familjen ska närvara på 

familjerättens kontor, uttrycker familjerättssekreterarna hopp att kunna underlätta för den 

nystartade familjen. Enhetligt framhåller familjerättssekreterarna en lättsam attityd till 

hembesöket utan att lägga mer vikt vid detta än övriga moment av utredningen. De menar att 

hembesöken är en del av den hela utredningen, vilket ger möjlighet att få en ytlig bild av hur 

familjen lever och mår. Gemensamt i utsagorna från familjerättssekreterarna, är hembesöken 

som ett tillfälle att samla den information som standardmässigt behövs som belägg för 

utlåtandet. 

Vi gjorde hembesök och vi intervjuade dom båda två och det både 

tillsammans och enskilt. […] sen pratade vi med honom (donatorn reds. 
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anm.) och det fanns ingen anledning och ta upp nånting mer […] Och 

då då gjorde vi inte det, Vi tittade i registren och det fanns inga 

konstigheter, vi gjorde hembesök och hade intervjuer. 

Familjerättssekreterare 3 

Det brukar vara ett kortare hembesök […] Båda mammorna är hemma 

och barnet också såklart då […] Bara få de sista uppgifterna då kort om 

hur barnet mår och vad de har för yrken och så. Mer standardiserat vad 

vi behöver få in för information. Familjerättssekreterare 4 

Tre av de fyra som deltagit i studien avslutar utan att beröra hembesöket vidare i sina utsagor. 

En familjerättssekreterare utvecklar upplevelsen av hembesök. Hon belyser att dessa besök 

öppnar upp för att ge en inblick i hur föräldrarna väljer att presentera och förklara situationen 

för barnet eller barnen. Familjerättssekreteraren menar att det är relevant att se om det finns en 

uppriktighet från föräldrarna gentemot barnet om vad som pågår, och varför individen ifråga 

kommer på besök.  

Absolut. Ett hembesök ger ju också en.. ytlig men ändock bild på vilket 

sätt lever den här familjen […] Och hur har dem presenterat mig innan 

jag kommer, så att jag inte är någon kompis som kommer och ska dricka 

kaffe. Att jag faktiskt kommer från Socialtjänsten och att det här är 

syftet, att man har förklarat innan […] Familjerättssekreterare 2 

 

ANALYS OCH DISKUSSION 
I följande avsnitt kommer en analys samt en diskussion kring resultatet att presenteras och 

kaptilet inleds med en sammafattning av de resultat som presenterats ovan i ett analytiskt 

sammandrag. Detta syftar till att ge en komprimerad grund inför den del där resultatet och 

slutsatserna ställs emot den teoretiska referensramen kring roller och dess betydelse för 

förståelsen av utredningsförfarandet kring närståendeadoption i samkönad, kvinnlig relation. 

Avslutningsvis presenteras ett avsnitt med slutsatser samt att en diskussion förs kring studiens 

bidrag till socialt arbete och vilka förslag på vidare forskning som finns. 

 

Tolkande sammanfattning av resultat 

Genomgående  visar resultatet i att det råder förvirring kring vem som gör vad, vem som 

förväntas göra och kunna, samt hur detta tar sig uttryck. Familjerättssekreterarna uttrycker en 

känsla av förvirring då handläggarstöd och utredningsmallar saknar vägledning och tydlighet, 

detta medan de intervjuade kvinnorna önskar just denna tydlighet från familjerättssekreterarna. 

Ytterligare en aspekt som bli påtaglig i detta är familjerättssekreterarnas önskan om vägledning 

från högre instanser, som bland annat Socialstyrelsen, men att även denna uteblir. Det blir 

därmed upp till varje familjerättssekreterare och dennes erfarenhet och möjlighet till hjälp från 

kollegor att utreda efter bästa förmåga. Resultatet blir då tydligt – ökad frustration hos de 

kvinnor som utreds och hos de familjerättssekreterare som utreder.  

 

Vidare beskriver samtliga familjerättssekreterare, om än på olika sätt, att de uppfattar 

utredningsförfarandet som förlegat och komplicerat. De lagar som styr utförandet är inte 

anpassade för den situation som föreligger, det finns inga tydliga direktiv som är lämpade för 
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situationen att två mammor skaffar barn tillsammans och utredningarnas innehåll är 

svårtolkade. Tre av de tillfrågade familjerättssekreterarna är tydliga med deras tveksamhet kring 

utredningsförfarandet medan den fjärde tillfrågade handläggaren mer beskriver en trygghet i 

sitt eget utförande. Denna trygghet grundar familjerättssekreterare 4 på mängden utredningar 

som denne genomfört, och att det skett på en arbetsplats med endast sådana uppgifter. En rimlig 

slutsats som därmed kan dras är att specialicering på området och mängdträning i antalet 

genomförda utredningar är tryggande för de utredande familjerättssekreterarna. Uttalanden från 

övriga familjerättssekreterare styrker detta antagande då de framhåller att ingen 

nyutexaminerad eller praktikant skulle tilldelas dessa typer av ärenden, just på grund av 

utredningarnas komplexitet. En tydlig del i utredningarna som, i alla intervjuer på något sätt, 

framkom var hembesöken. Dessa hembesök betraktades av de intervjuade som ett inslag av 

oklar karaktär, med oklart syfte. En familjerättssekreterare framhöll att det är ett viktigt inslag 

som måste presenteras formellt, att det inte handlar om en vän som kommer på fika. En annan 

familjerättssekreterare beskrev hembesökens utformning som mer av ett nödvändigt ont, ett 

inslag som endast finns med ”för att”. Kvinnorna som utreds beskriver fler och mer nyanserade 

bilder av hur upplevelserna av hembesöken kan se ut. Slutsatsen som kan dras av detta är att 

hembesökens vara eller icke vara är otydlig. På vilket sätt som hembesöken ska bidra till en 

grundligare och bättre genomförd utredning är ovisst, och de tillfrågade kvinnorna, både 

bärande och icke bärande, ser tveksamt på behovet av att utredas i hemmet. Många av de 

kvinnor som intervjuats har även belyst maktaspekten i hembesöken, att en utredande 

familjerättssekreterare ska komma hem till ens privata hem och vara där utan att egentligen 

kunna förklara vad det ska leda till. Detta väcker frågor kring vilken position 

familjerättssekreteraren har, eller tar, i den utredande situationen. Handlar det om att bedöma 

de nyblivna föräldrarna som föräldrar eller som par eller handlar det om en rent teknikalitet som 

endast ska bockas av på listan? Och varför finns det på listan? I några av intervjuerna 

framkommer just denna ambivalens kring hembesöken och detta är särskilt tydligt hos de 

mammor vars fru burit barnet – vad är min naturliga position när familjerättssekreteraren är 

där? Samtliga icke bärande kvinnor ser sig själva som självskrivna mammor till sina barn medan 

närståendeadoptionen ska fastställa huruvida de är lämpliga att vara den mamma de redan 

uppfattar sig själva vara. Detta ifrågasättande av den naturliga föräldrarollen som kommer av 

att ens barn har fötts är framträdande i de intervjuutsagor som getts. Upplevelsen av 

utredningarna, faderskapsutredningen och närståendeadoptionen, styrs starkt av hur mammorna 

uppfattar den utredande familjerättssekreteraren och dennes syfte med de frågor som ställs och 

de delar som utredningen innehåller. Huruvida man som nybliven förälder betraktas som just 

mamma direkt eller om utredningarna syftar till att bestämma om de kan bli en lämplig mamma 

är otydlig och skapar stor frustration och osäkerhet. 

 

Vidare nämns aspekter kring makt och känsla av maktlöshet på olika sätt i flertalet av 

intervjuerna, särskilt hos kvinnorna. En intressant aspekt är att få familjerättssekreterare belyser 

makt eller maktpositioneringar gentemot de kvinnor som genomgår närståendeadoption och de 

utredningar som detta kräver. Ovissheten kring utredningarnas förfarande, vad som kommer 

ske och vilka förväntningar som finns hos vederbörande borde lämpligtvis tas i större beaktande 

för att skapa en situation av mindre maktobalans och en mer gemensam plattform. Sammantaget 

kan sägas att det skulle underlätta utredningsförfarandet för samtliga parter om det var tydlig 

vad som skulle utredas, på vilket sätt och hur länge. Vilka punkter anses viktiga, vad ska detta 

leda till och vilka positioner innehar varje person. Detta skulle troligtvis kunna skapa realistiska 

förväntningar på en redan jobbig och tuff situation.  



47 

 

 

I det generella bemötandet och det personliga mötet som sker i utredningssituationerna så 

uppfattas, av tre av de fyra tillfrågade familjerättsekreterarna, kvinnorna vara lättare att möta 

och utreda om de kommer till mötena och är pålästa och kunniga. Att komma och vara påläst 

och kunnig sätts i en intressant vinkel då det av flertalet kvinnor framkommer att det är särskilt 

svårt att veta hur utredningsförfarandet går till och vad som kommer ske. En möjligt slutsats av 

detta är att tryggheten i utredningssituationen vilar på de kvinnor som utifrån sin position redan 

har ett utsatt läge – ansvaret att få ett bra möte landar på de som ska utredas, givet att de är 

kunniga och insatta. Humor som ett inslag i möten, utredningsförfarande och frågor är också 

återkommande i det resultat som framkommit och detta vinklar det personliga mötet ytterligare. 

Intressant är att mammorna tenderar att uppleva tidsaspekten av utredningen samt den juridiska 

osäkerheten som obehaglig. Oron är så stor att det finns ett behov att förbereda sig inför ett 

scenario där den biologiska mamman skulle gå bort. Denna oro är ett återkommande moment i 

samtliga utsagor vilket därmed genomsyrar en stor del i hur denna utredningsprocess upplevs. 

Frågor som ”vad händer om min fru går bort”? och ”varför behandlas jag inte som mitt barn 

förälder även om jag saknar den juridiska vårdnaden än så länge?” finns på olika sätt i flertalet 

upplevelseberättelser och det stärker antagandet att oron över de juridiska aspekternas 

potentiella skada är överhängande för dessa mammor. De biologiska mammorna saknar 

trygghet i vem som skulle omhänderta barnet om något drastiskt skulle hända, de ställer sig 

frågande kring huruvida de kan lita på att barnet skulle hamna i partnerns, barnets andra 

förälders, vårdnad. Likaså tenderar de icke bärande kvinnorna att oroa sig för det faktum att de 

under ett sådant scenario skulle behöva hantera att utredas under sorg, detta för att konstatera 

huruvida man är lämapd som förälder eller inte. Det finns en önskan om att kunna känna 

trygghet i att barnen är i båda sina föräldrars vårdnad från den första dagen i livet, till och med 

från befruktningstillfälle.  

 

Familjerättssekreterarna tenderar att vilja framhäva adoptionsprocessen som en strävan efter 

just denna trygghet. Det är genom adoptionen som barnet förhoppningvis får den juridiska 

tryggheten i två föräldrar. Det är möjligt att det uppstår en friktion där mammorna menar att 

denna trygghet är lika väsentlig redan under graviditeten, eftersom att det inte finns några 

garantier på att något fruktansvärt så som en bortgång inte skulle kunna uppstå under 

graviditeten, förlossningen eller innan en utredning är klar. En analytisk slutsats som kan dras 

av de resultat som framkommit i intervjuerna kring detta är att det uppstår frågetecken kring 

om samhället och lagstifningen täcker upp. Intressant att framhålla blir också hur tidigt i ett 

sådant förfarande det är möjligt att ingripa samt om utredningsförfarandet är anpassat efter 

sådana aspekter så som bortgång av juridisk förälder. Några av de intervjuade framhåller att de 

vänt sig till respektive familjerättssekrterare med denna oro där de blivit lugnade och fått 

förklarat för sig att denna oro inte är nödvändig. Detta med hänvsining till att det finns ett 

upplägg där barnets närmaste trygghetsperson med största sannolikhet skulle tilldelas vårnaden 

av barnet vid ett sådant scenario, vilken i dessa fall bör vara den icke bärande mamman. 

Huruvida denna information är korrekt eller inte uteblir denna studiens ansvar att svara på, men 

om så är fallet vore det en optimal information att tilldela mammorna inför en sådan utrending.  

 

Genomsyrande och tämligen tydligt i resultatet är rollförvirringen i vem som ska göra vad och 

vem som utreds hur eller när. Det syns en ambition hos de bärande mammorna i att vilja 

förenkla och klargöra såväl utredningsprocessen moment som den ickebärande mamman som 

den självklara föräldern. Flera av de bärande mammorna lyfter fram en osäkerhet kring vad 
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deras roll i utredningsförfarandet är, det finns en vilja i smidighet och följsamhet där det uppstår 

fråggetecken kring vilken roll eller position man har i sammanhanget. Förvirringen kan antas 

ligga i den oklarhet kring om man, som bärande mamma, utreds som en partner i sammanhanget 

eller är ens egen roll som mamma också bevakad? Är man lika delaktig och observerad som 

den sökande – icke bärande mamman? I vilken roll, som mamma eller partner? De icke bärande 

mammorna tenderar också att uppleva en förvirring i kontexten. Flera lyfter fram en upplevd 

maktlöshet i relation till lagstiftning och samhälle där man uppfattas se sig själv som en individ 

undergivet ett helt samhälle. Det kan antas finnas frågetecken kring vilken makt och roll man 

har, eller snarare inte har, till samhället och förfarandet. En återkommande förvirring tycks 

grunda sig i att man upplevs ifrågasättas som något man, rent indivduellt och känslomässigt, 

redan är – förälder. Samtidigt är ett möjligt antagande att familjerättssekreterarna sitter rådlöst 

med en vilja i att utredningen och dess förfarande ska kunna bli så bra som möjligt för alla 

inblandade parter. Det finns en uppenbar skärnigspunkt mellan att vara samhällets representant 

med en handläggarroll och den personliga/indviduella familjerättsseketeraren. Även här är, 

genom resultatet, ett möjligt antagande att det finns oklarheter och personliga konflikter i vad 

samhället/positionen som handläggare lägger för förväntningar i balans med de egna personliga 

förväntningarna.  

 

Studiens resultat i förhållande till det nuvarande kunskapsläget 

Som nämndes i avsnittet kring nuvarande kunskapsläge och tidigare forskning är 

forskningsområdet ungt och nytt, vilket stundtals är rätt framträdande vid bland annat 

litteratursökningar och artikelsök. Men det tidigare forskning som valts, som bedömts lämplig 

(se vidare under matris över tidigare forskning för gradering av tillämpbarheten av de 

inkluderade studierna) är tongivande inom området och presenteras av framstående forskare. 

Anna Malquist, tidigare refererad till, är just en sådan forskare. Hennes resultat överensstämmer 

till stora delar med de resultat som framkommit i intervjuerna med kvinnor som genomgått 

faderskapsutredningar och närståendeadoptioner. Malmquist (se bland annat 2015a och 2015b) 

framhåller kvinnornas röst och dessa röster poängterar starkt känslor av vanmakt, oro, 

”utpekande” som en annorlunda familj. Särskilt påtagligt överensstämmande mellan Malmquist 

(2015b) och denna studies resultat är de normativa familjebilder som kvinnorna upplever att de 

måste slåss emot, att det handlar om att övertyga en myndighet om att jag även ska vara en 

juridisk vårdnadshavare för det barn som betraktas som mitt redan när det skapades. Att slåss, 

kämpa och att däremellan känna osäkerhet och rädsla inför vad som komma skall och vilka 

effekter det kan ha, är starkt sammanbindande mellan denna studies resultat samt det resultat 

som presenteras av Malmquist (2015a, 2015b, 2014).  

Juridiska aspekter har i den presenterade kunskapsöversikten varit framträdande som ämne. 

Dels utifrån amerikanska förhållanden, och hur dessa förhållanden sätter ännu större press och 

stress på den nyskapade familjen. Men även dels de juridiska aspekterna som tillhör det svenska 

omständigheterna. Resultatet är tydligt – både tillfrågade kvinnor och tillfrågade 

familjerättssekreterare framhåller bristfällig juridisk grund, svaga handböcker och 

vägledningsmaterial i utredningarna samt oklara riktlinjer för genomförande av de båda 

utredningarna, så som bland annat tidsaspekter och innehåll, liknande det som Nordqvist (2006, 

2012) framhåller i sina artiklar. Det finns inom området även publicerade c-uppsatser (se bland 

annat Henrikson & Sarelid 2014) som presenterar vinklar av bemötande i faderskapsutredningar 

och närståendeadoptioner och återigen kan sägas att det är samstämmiga resultat i de röster som 
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framträtt i dessa studier likväl som denna. På det hela taget kan sägas att kunskapsläget bekräftar 

och bekräftas av denna studies resultat, de stärker varandras antaganden, även om denna studie 

placerar sig i hålrummet mellan kvinnornas berättelser och familjerättssekreterarnas berättelser 

(som framhålls i Nyströms 2016 studie). 

 

Analys med hjälp av rollteorin 

I rollteorin framhålls vikten av de fyra begreppen roll, position, beteende och förväntning. Alla 

dessa begrepp påverkar på olika sätt varandra och det gör att de roller som finns kan hanteras 

eller vävas in på olika sätt. Ett exempel på detta, som är hämtat ur resultatet från studien, är när 

de kvinnor som genomgår faderskapsutredning berättar om de förväntningar som de har på 

Familjerätten och de utredningar som ska genomföras. Generellt finns förväntningarna att 

utredningarna ska gå smidigt, med en familjerättssekreterare som är kunnig, insatt och tydlig 

med utredningarnas syfte. Därmed är föväntningarna på rollen som familjerättssekreterare i 

detta fall tydlig; man ska veta vad man håller på med. Problemet som då uppkommer, och som 

särskilt tydligt presenteras i intervjuerna med familjerättssekreterarna är att de faktiskt inte alltid 

vet, och att det saknas tydliga riktlinjer på hur det ska genomföras. De sända förväntningarna, 

från kvinnorna som utreds till familjerättssekreterarna som utreder, är att lagar och regler ska 

följas, att riktlinjer och utredningsmallar ska följas och att det som genomförs ska vara 

förståeligt. De mottagna förväntningarna bryter dock mot de sända förväntningarna då 

familjerättssekreterarna inte svarar upp till det som kvinnorna önskar utifrån den roll 

familjerättssekreterarna har i situationen.  

 

Flertalet familjerättssekreterare framhåller just detsamma gentemot de kvinnor som kommer 

för utredning – det blir bättre utredningar om paren är insatta och pålästa. Detta medför 

ytterligare en rollförvirring då de sökande kvinnorna tydligt presenterar en osäkerhet i vad som 

förväntas av dem och hur utredningarna ska genomföras. Sammantaget kan sägas att det finns 

en förvirring åt båda håll på vem som faktiskt ska veta, kunna och vara ledande. Genom de 

lagar, regler och riktlinjer som finns, dock otillräckliga, så leder det till en skärningspunkt 

mellan det som familjerättssekreteraren kan utföra givet sina förutsättningar mot de 

förväntningar som ställs på dem utifrån den position som finns och den roll de besitter.  

 

Det finns andra förväntningar som kommer i konflikt med varandra i situationer kring 

faderskapsutredningar och närståendeadoptioner och en av dessa är de förväntingar som finns 

på familjebildning och föräldraskap. Genom att den icke bärande kvinnan saknar juridiskt 

föräldraskap ifrågassätts hennes roll som förälder, mamma och vårdnadshavare vilket skapar 

en frustration. Denna frustration grundar sig i, enligt samtliga intervjuutsagor, att bli ifrågasatt 

som given förälder och att denna position saknar självklar plats i familjen. Detta blir särskilt 

tydligt i de frågor som ställs under faderskapsutredningarna, där den icke bärande kvinnan 

ibland inte bjuds delta eller får hantera frågor av, enligt dem, kränkande karaktär. Rollen som 

mamma är självklar utifrån mammornas perspektiv medan samma kvinna saknar en position 

som juridisk vårdnadshavare i en annan, och därmed måste kämpa för att få en position som i 

andra sammanhang är självklar. Det svenska samhällets perspektiv är kvinnans strävan att bli 

förälder, genom beviljad närståendeadoption. Detta medan hon själv och hennes närmaste 

omgivning redan betraktar henne som mamma i både roll och utförande. Denna kvinna får då, 
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enligt vår syn på rollteorin och empirin, olika roller i olika positioner vilket skapar rollförvirring 

och en bristande tilltro till situationen och ens prestation.  

 

Inom rollreorin behandlas även rollen och synen på sig själv, och de förväntningar man själv 

ställer på sin position och sitt uppdrag. Ur familjerättssekreterarnas perspektiv kan detta handla 

om en oro och osäkerhet kring vad jag förväntas göra utifrån min roll som samhällsrespresentant 

– att utreda, med hjälp av lagar och regler, rätten att vara vårdnadshavare likväl som rollen som 

socialarbetare i vilket man möter personer i behov av hjälp. Denna skärningspunkt blir särskilt 

påtaglig i en del intervjuutsagor när familjerättssekreterarna nämner krav på 

utredningsförfarandet men ändå ställs inför komplicerade personliga möten. Ett exempel på 

detta är när protokoll säger att frågan kring sexuellt umgänge med en man under 

konceptionstiden ska ställas medan det i det personliga mötet faller sig tämligen otroligt att 

något sådant skett men frågan ändå måste ställas.  

 

Slutsatser och förslag på vidare forskning 

Syftet med denna studie är att söka en syntentiserad kunskap kring utredningförfarandet i 

samkönad relation avseende närståendeadoption. I följande stycke kommer de slutsater som 

kan dras att presenteras samt hur dessa slutsatser kan ligga till grund för förslag kring vidare 

forskning.  

 

Upplevelsen hos såväl kvinnorna som familjerättssekreterarna ter sig delvis individuellt 

beroende på enskilda personers olika tidigare erfranheter. Bland annat framkommer detta 

genom familjerättssekreterarnas uppfattning av att återkommande genomförande av dessa 

ärenden och utredningar ökar tryggheten, och med det minskar upplevelsen av osäkerhet under 

utredningsförfarandet. Det är möjligt att återkommande praktiskt genomförande av utredningar 

ökar kunskapen och därför gynnar den senare upplevelsen positivt. Vidare är en slutsats det 

faktum att upplevelsen av varje enskilt ärende är beroende av interaktionen mellan inblandade 

parter - finns kunskapen och medvetenheten hos alla och är förvätningarna överensstämmande 

med dem som möts? Mammornas upplevelse av faderskapsutredning och närståendeadoption, 

enligt studiens resultat, är delvis beroende av hur frågor och moment i utredningen formuleras 

och hanteras, vilken förståelse familjerättssekreteraren ger för situationen. Intressant att 

diskutera är huruvida tydligare, gemensamma riklinjer och mer lättillgänglig information skulle 

kunna minska känslan av ovisshet för båda parter. En tydlig och än mer framträdande slutsats i 

resultatet kring mammornas upplevelse är processens bidrag till oro och maktlöshet. Den oro 

som beskrivs kring tidsaspekten i relation till utredningen är återkommande i samtliga 10 

utsagor från kvinnorna, detta genererar i en slutsats att upplevelsen av dessa utredningar, ur 

kvinnornas perspektiv, är en utredning och tid präglad av oro och känsla av maktlöshet.  

 

Särskilt viktigt känns det att framhålla en möjlig slutsats grundad i resultatet från båda parter, 

vilken är det faktum att de riklinjer och regler som finns kring dessa utredningar är diffusa. 

Både familjerättssekreterarna och mammorna tenderar att uppleva denna otydlighet som en 

negativ konsekvens för upplevelsen. En konsekvens som genererar osäkerhet och med det även 

långdragna processer och extra arbete vid sidan av utredningen i form kunskapssökande från 

båda parter. En ytterligare slutsats är att båda parter med erfarenhet av utredningarna upplever 

sig kritiska till den gamla lagstiftning som råder. Majoriteten av de deltagande tenderar att 
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efterfråga en mer nyansierad lagstiftning som följer utvecklingen i det samhälle vi lever i. Med 

andra ord kan sägas att båda parter upplever att utredningsprocessen och dess moment inte är 

anpassade till nutid och rådande syn på samkönad familjebildning.  

 

Ur kvinnornas perspektiv är särskilt framträdande den slutsats att man upplever sig bli ifrågasatt 

som förälder genom utredningens själva existens. Varför utredas som om man skulle bli förälder 

när man redan är det? Intressant kring vidare forskning hade varit att studera sambandet mellan 

föreställningar inför utredningen och dess förändring med utredningens gång. Dessutom hade 

det varit än mer sanningsenligt att i resultatet haft tid och utrymme för att lyfta fram de 

upplevelser som faller utanför majoriteten. Vidare finns det ett behov av att, på ett ännu 

grundligare sätt, se över och möjligt försöka förändra utredningsförfarandet kring faderskap 

och närståendeadoptioner i samkönade relationer. Lämpligt vore, ur det resultat som denna 

studie genererat, att både på det juridiska planet likväl som inom socialt arbete se över 

förfarandet i sin helhet. Denna studie, tillsammans med Nyström (2016) är de enda 

forskningsstudier som presenterar upplevelser kring utredningsförfarande avseende 

familjerättssekreterare och detta område bör vidare beforskas. Den vinst som vidare forskning 

inom detta område skulle ge är med största sannolikhet synnerligen viktig för att förbättra 

upplevelsen kring de utredningar som idag måste ske för att två mammor ska erhålla gemensam 

vårdnad kring det barn de skaffat tillsammans.   

 

Studiens tillskott till socialt arbete samt koppling till hälsofrämjande arbetsliv 

Denna studie har för avsikt att bidra till ämnet socialt arbete i stort, och särskilt inom området 

familjerätt, bemötande och upplevelser av kontakt med Socialtjänst i frågor som berör 

faderskapsutredningar och närståendeadoptioner i samkönade, kvinnliga relationer. Generellt 

kan sägas att ämnet saknar bredd och djup i forskning och förståelse, och det finns ett stort 

behov av att kunna mer, veta mer och att förstå bättre. Ämnet växer inom samhällsdebatt men 

tyvärr följer inte forskningen och kunskapen i samma takt som ämnet. Att skaffa familj är idag 

inte kärnfamiljsmodellen utan berör flertalet andra former av familjebildande, och detta medför 

även att lagstiftning, handläggning och utredning behöver omformas för att kunna möta de 

förändringar som sker i samhället. Denna studie syftar till att skapa en helhetsförståelse för de 

kvinnor som genomgår utredningen, en utredning som är ett krav för att båda kvinnorna i 

relationen ska bli juridiska föräldrar, samt de familjerättssekreterare som genomför 

utredningarna. Bidraget till socialt arbete som disciplin kommer därmed bli dubbelt; att belysa 

upplevelser från kvinnor i en minoritetsgrupp som befinner sig i en utsatt position men även 

upplevelsen hos de familjerättssekreterare som handlägger dessa ärenden. Det är möjligt att 

studien kan uppmärksamma den potentiella påverkan eller inverkan av att det saknas riktlinjer, 

alternativt att de riktlinjer som appliceras är diskriminerande och förtryckande. Därmed blir 

tillskottet till socialt arbete både på upplevelse-nivå men även att denna studie förhoppningsvis 

kan bidra till en strukturell och organisatorisk förändring av handläggningsprocessen.  

 

Kopplingen till hälsofrämjande arbetsliv berör på liknande sätt de olika nivåer som denna studie 

innehåller. För de kvinnor som genomgår dessa utredningar, många långvariga och påfrestande 

processer, kan det antas påverka livet i övrigt. Psykisk hälsa, mående och arbetsinsats kan 

påverkas både direkt och indirekt av de processer som krävs för att båda föräldrarna även ska 

bli juridiska föräldrar. Det är krävande mentalt men även tidsmässigt vilket påverkar 
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arbetssituation med de möten som krävs på Familjerätten men även den överhängande känslan 

av det som pågår i privatlivet. I och med att de handläggande familjerättssekreterare som 

ansvarar för utredning och beslutsfattande saknar vägledning och stöd i att genomföra dessa 

utredningar kan det vara påfrestande att i professionell situation sakna konkret vägledning, 

vilket i sin tur kan ses som en belastning ur arbetsmiljösynpunkt och med effekt att den 

arbetsrelaterade hälsan försämras för dessa familjerättssekreterare. Utredningsprocessen, och 

samhället i stort, saknar goda kunskaper kring denna form av familjebildning vilket är att 

betrakta som ett möjligt problem ur synvinkeln kring hälsa inom arbetet. Vår förhoppning är 

därför att studien kommer bidra med värdefulla insikter om de båda parterna i processen och 

hur den gemensamma förståelsen kan föra utredningsförfarandet vidare till ett smidigare, 

mindre normativt tankesätt. Kopplingen till hälsofrämjande arbetsliv blir därmed 

mångfacetterad och dubbel, gemensamt kan sägas att genom förenklade och kunskapsgrundade 

utredningar möjliggörs alla inblandade kunna fokusera sin energi och välmående på övriga 

egenviktiga saker som på sikt skapar goda förutsättningar för ett stabil yrkesroll och 

arbetsinsats, vare sig man är ansökande kvinna i processen eller som utredande 

familjerättssekreterare. 

 

Metodologisk diskussion 

Vi uppfattar att den kvalitativa intervjun genererat relevant empiri för vår studie och dess syfte. 

Det finns dock fallgropar för feltolkning och vi har med medvetenhet försökt att förmildra dessa 

under studiens gång. En strategi som vi använt för att minimera risken för felaktig information 

är memberchecks (Patton 2015). Detta innebär att kontrollera den insamlade datan med de 

intervjuade personerna och med det öka studiens trovärdighet. Vi har i denna studie använt oss 

av memberchecks genom att återkoppla uttalanden och detta för att bekräfta att den information 

vi tagit in är den information som den deltagande menat att förmedla. För att tydliggöra innebär 

det att vi under intervjuernas gång, med frågetecken, har upprepat uttalanden från den 

intervjuade för att kontrollera om vi förstått upplevelsen rätt. Vi tror att detta ökat 

trovärdigheten i studien och bidragit till ett mer sanningsenligt resultat. Genom att kontiunerligt 

kontrollera vår tolkning av den beskrivna upplevelsen möjliggjorde vi för att redigera eventullt 

felaktiga tolkningar. Detta samtidigt som korrekt tolkande uttalanden styrkts. Den kvalitativa 

metoden syftar till, utifrån intervjupersoners fylliga utsagor, att presentera den idevärld eller 

den upplevelsevärld som individerna har. Då syftet för denna studie handlar om att beskriva 

just denna upplevelsevärld från kvinnor i samkönad relation samt familjerättssekreterare som 

har till uppdrag att utreda frågan kring adoption presenterar och en kvalitativ ansats lämpar sig 

bra för detta. Strävan av fylliga utsagor med rika citat ökar trovärdigheten för de resultat som 

erhållits samt de slutsatser som dragits. I övrigt har flertalet andra strategier använts för att öka 

trovärdigheten för den genomförda studien. Bland annat har, som tidigare nämnts, 

memberchecks används. Tillika har negativa fallanalyser varit en del i bearbetandet av 

materialet för att på så sätt sträva efter god trovärdighet.  

 

En annan aspekt som vi haft i beaktandet är negativa fallanalyser. Under resultatet framhålls, 

inte enbart men i störst utsträckning, den information som utgörs av majoriteten. Det finns även 

negativa fallanalyser att ha i beaktandet. Det framkommer i resultaten att majoriteten av 

kvinnorna hade en föreställning inför utredningen om att den skulle gå snabbt och smidigt. 

Denna föreställning omvandlas under utredningens gång genom en mer långdragen och 
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djupgående process än vad föreställningen inför motsvarat. Det som inte framhålls i studiens 

resultat är den mindre andel av kvinnorna som inför utredningen hade en föreställning om att 

processen skulle vara detaljerad och grundlig. Vi känner att det är viktigt att diskutera huruvida 

föreställningen inför faderskapsutredning och närståendeadoption besvaras under utredningens 

gång eller inte kan vara av betydelse för upplevelsen. Det är möjligt att de mammor som 

förväntade sig en grundlig utredning med långdragen tidsaspekt reagerade annorlunda gentemot 

den majoritet med motsatt föreställning. Om inställningen inför en utredning motsvaras eller 

kanske även förmildras under under själva utredningens gång är ett möjligt antagande att 

upplevelsen också blir mindre ”chockerande”. Vi menar att om fokus hade varit att se på den 

lilla andel som hade väldigt hårda föreställningar inför utredningen kanske dessa förväntningar 

också varit kopplade till den mindre skara som upplevt utredningen som relativt smidig. Med 

detta i beaktandet är det möjligt att resultat och beaktandet kunnat se annorlunda ut om fokus 

hade varit att lyfta fram samtliga upplevelser och aspekter i relation till varandra, oberoende av 

majoritet eller inte. Kring vissa upplevelsemoment har vi försökt att redovisa flera sidor av 

samma område för att minska risken för enbart majoritetsstyrt resultat. Dock finns det riskfyllda 

aspekter kring den kvalitativa ansatsen, så som bland annat vinklat resultat och bias från 

forskare. Genom metoden triangulering har strävan funnits att minska sådana situationer och 

öka trovärdigheten på det genererade resultatet samt de slutsatser som dragit av dessa. 

Genomskinklighet i genomförande, i den mån det är möjligt då intervjuer medför sociala 

interaktioner som kan vara svåra att styra, tolka och efterskapa har eftersträvats. De genererade 

materialet återfinns, i sin helhet via transkriberingar och citat. Genomförande, tolkningsmallar 

och metodval står att finna i texten – på det hela taget i syfte att skapa en forskningsstudie med 

tillförlitliga resultat. Vi vill dock vara tydliga med det faktum att denna studie inte syftar till att 

skapa en universiell förståelse för alla kvinnors likväl som familjerättsekreterares upplevelser 

av utredningsförfarandet, utan vi presenterar ett urval av olika berättelser. Detta urval ska inte 

misstolkas för hela sanningen, det ska heller inte generaliseras till att vara upplevelsen för alla 

berörda i liknande processer. Överförbarheten i upplevelser mellan person till person är 

riskabelt och betydligt mer komplicerat än ett resultat ur en intervjustudie, men det väcker klart 

intressanta aspekter då våra resultat till stor del överensstämmer med den presenterade tidigare 

forskningens resultat (se bland annat Nyström 2016, Malmquist 2015a och 2015b).  

 

En metodologisk aspekt att diskutera är det faktum att vissa intervjuer ägt rum genom fysiska 

möten medan andra genomförts via telefonintervjuer. Vi är medvetna om att telefonintervjuer 

kan gå miste om kroppspråk och ansiktsutryck som kan styrka tolkningen av det som sägs. Med 

grund i detta har vi medvetet försökt att vara lyhörda kring olika tonlägen och observanta på 

långa pauser eller andra faktorer som kan förespråka hur situtationen eller samtalet upplevs. 

Intressant är att de deltagande i flera fall själva erbjudits att välja huruvida intervjun ska ske 

genom telefon eller fysiskt möte där telefonintervju tycks vara att föredra. Ett möjlgt antagande 

är att en telefonintervju kräver mindre tid och planering eftersom det utesluter aspekten att ta 

sig från en plats till en annan. Ett annat antagande är att en telefonintervju där fysisk kontakt 

uteblir upplevs mindre laddad och mer avslappnad för den som i annat fall kan uppleva 

situationen som något obekväm.  
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BILAGOR 
I följande kapitel presenteras de bilagor som är av relevans för studien och uppsatsen.  

Bilaga 1 - Följebrev familjerättssekreterare 

 

 

Förfrågan om att delta i en kvalitativ studie kring upplevelsen av faderskapsutredning 

och närståendeadoptionsprocess i samkönade relationer 

 

Denna studie är ett examensarbete på avancerad nivå inom mastersprogrammet i socialt arbete 

via Högskolan i Gävle, den syftar till att finna gemensam förståelse kring faderskapsutredning 

och närståendeadoptionsprocess som skett i samkönade relationer, detta genom att belysa den 

egna upplevelsen av processen kring faderskapsutredning samt närståendeadoption hos såväl 

familjerättssekreterare som handlagt dessa utredningar samt kvinnor i samkönade relationer 

som genomgått utredningen. För att uppnå detta kommer intervjuer att genomföras tillsammans 

med familjerättssekreterare på Familjerätten som handlagt minst en faderskapsutredning och 

adoptionsprocess av kvinnor i samkönad relation. Detta förutsätter alltså att de som deltar i 

studien har avslutat ett ärende inom kriterierna. 

 

Intervjuerna kommer att beröra Din uppfattning och upplevelse av att ha handlagt denna 

utredningsprocess. Intervjuerna beräknas ta omkring 60 minuter i en ostörd miljö. Du föreslår 

själv tid och plats om så önskas. Skulle det av praktiska, logistiska skäl ej finnas möjlighet för 

oss som studenter att resa till Dig så kommer intervjun att ske via Skype eller annat tekniskt 

videoredskap. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text.  

 

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att ingen 

obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att 

identifiering av enskilda personer försvåras. Resultatet kommer att presenteras i form av en 

muntlig presentation till andra studerande samt till handledare och examinator vid Högskolan i 

Gävle i formen av ett skriftligt examensarbete samt muntlig presentation. Innan denna 

presentation genomförs har Du möjligheten att ta del av materialet. När examensarbetet är 

färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Högskolan i Gävle. Inspelningarna 

och den utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer även 

ha möjlighet att ta del av det kompletta examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering.  
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Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie och besked kan lämnas via telefon, sms, mail 

eller annat meddelande via internet till oss.  

Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss: 

 

 

Lina Öberg      Elinoré Lindahl                  Handledare: Ulla Forinder  

Student      Student                   Professor i socialt arbete 

vsn07lvr@student.hig.se     vfk17ell@student.hig.se                      Ulla.Forinder@hig.se                                   

073-6970200      073-7193602                  026-64 89 83 

 

Bilaga 2 - Följebrev kvinnorna 

 

 

Förfrågan om att delta i en kvalitativ studie kring upplevelsen av faderskapsutredning 

och närståendeadoptionsprocess i samkönade relationer 

 

Denna studie är ett examensarbete på avancerad nivå inom mastersprogrammet i socialt arbete 

via Högskolan i Gävle, den syftar till att försöka finna gemensam förståelse kring 

faderskapsutredning och närståendeadoptionsprocess som skett i samkönade relationer, detta 

genom att belysa den egna upplevelsen av processen kring faderskapsutredning samt 

närståendeadoption hos såväl socialarbetare som handlagt dessa utredningar samt kvinnor i 

samkönade relationer som genomgått utredningen. Studien fokuserar alltså på att lyfta fram den 

egna upplevelsen av processen i avseende att kunna öka förståelsen. För att uppnå detta kommer 

intervjuer att genomföras tillsammans med kvinnor som lever i en samkönad relation och som 

valt att skaffa barn via heminsemination eller privat klinik i utlandet. Detta innebär alltså att de 

som deltar i studien har genomgått och avslutat processen kring faderskapsutredning och 

närståendeadoption.  

 

Intervjuerna kommer att beröra Din uppfattning och upplevelse av att ha genomgått denna 

utredningsprocess. Intervjuerna beräknas ta omkring 40-60 minuter i en ostörd miljö. Du 

föreslår själv tid och plats om så önskas. Skulle det av praktiska, logistiska skäl ej finnas 

möjlighet för oss som studenter att resa till Dig så kommer intervjun att ske via Skype eller 

annat tekniskt videoredskap. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text. Den 

information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att ingen 

obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att 

identifiering av enskilda personer försvåras. Resultatet kommer att presenteras i form av en 
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muntlig presentation till andra studerande samt till handledare och examinator vid Högskolan i 

Gävle i formen av ett skriftligt examensarbete samt muntlig presentation. Innan denna 

examination genomförs får du möjlighet att ta del av materialet. När examensarbetet är färdigt 

och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Högskolan i Gävle. Inspelningarna och den 

utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer även ha 

möjlighet att ta del av det kompletta examensarbetet genom att få en kopia av arbetet. 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering. Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie och besked kan lämnas via telefon, 

sms, mail eller annat meddelande via internet till oss.  

Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss: 

Lina Öberg      Elinoré Lindahl                  Handledare: Ulla Forinder  

Student      Student                   Professor i socialt arbete 

vsn07lvr@student.hig.se     vfk17ell@student.hig.se                  Ulla.Forinder@hig.se                                   

073-6970200      073-7193602                   026-64 89 83 
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Bilaga 3 - Intervjuguide för intervjuer med kvinnorna 
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Bilaga 4 - Intervjuguide för intervjuer med familjerättssekreterare 
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Bilaga 5 - Matris över tidigare forskning 

 

Skala för träffsäkerhet i förhållande till vår studie: 1: Väldigt relevant samt framstående 

forskare. 2: Relevant men med längre nivå på forskning, liknande C-uppsats. 3: Viss relevans 

men med beröring till angränsande områden. 4: Knapp relevans. 5: Väldigt låg relevans. 

 
Förfat

tare 

Namn Problemområde/ 

frågeställningar 

Metod Resultat Teoretiska 

begrepp 

Förslag på 

fortsatt 

forskning 

Tongiva
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g 

Dahls

tedt, 

E & 

Bjäre

nstam

, N 

(2) 

”… att 
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om 

adopti

on till 

sitt 

eget 

barn” 

Konstruktionen av 

föräldraskapsdiskurs

er i förhållande till 

upplevelsen av 

närståendeadoption 

med normkritiska 

inslag från 

queerteori 

Kvalitativ

a 

semistrukt

urerade 

intervjuer  

Identifierad

e 

föräldraska

psdiskurser 

och hur 

dessa 

samspelar/

påverkar 

varandra 

samt 

förhåller 

sig till 

socialarbet

arens 

professione

lla diskurs. 

Heteronor

mativt. 

Ifrågasätta

nde av 

familjebild

ning/oro 

inför 

myndighet

en 

Socialkonstr

uktionistisk 

diskursanaly

s med inslag 

av queerteori 

(normativitet

, makt) 

Val att bli 

föräldrar 

och vägen 

dit i 

förhållande 

till 

lagstiftning. 

Belysa de 

professionel

las 

perspektiv. 

Nej men 

träffande 

avseende 

liknande 

syfte 

som vår 

studie 

Halld

in, A-

C (2) 

”Ifråga

satta 

mödrar

” 

Upplevelserna av 

faderskapsutredning

/närståendeadoption 

och 

myndighetskontakte

r samt beskrivning 

av 

familjebildningsnor

mer 

Kvalitativt 

öppna, 

tematisera

de 

intervjuer 

Normativt 

ifrågasättan

de av 

familjebild

ande samt 

presentatio

n av 

upplevelser 

Calhouns 

filosofiskt 

socialkonstr

uktivistiska 

teori och 

skillnaden 

mellan 

feministisk 

och lesbisk 

teoribildning 

Ger inget 

förslag på 

vidare 

forskning 

Nej men 

träffande 

avseende 

liknande 

syfte 

som vår 

studie 

Henri

ksson

, M & 

Sareli

d, C 

(2) 

”Kans

ke, 

eventu

ellt, får 

jag 

vara 

förälde

r till 

mitt 

eget 

barn” 

Belysa samkönade 

pars upplevelser av 

närståendeadoption 

Kvalitatia 

öppna 

intervjuer 

med 

kvinnor 

samt män 

i 

samkönad 

relation 

Tematisera

de 

beskrivnin

gar av 

upplevelse

n så som 

bland annat 

kränkning 

samt val av 

donator. 

Fenomenolo

gi, 

queerteori 

(normativitet

, makt) 

Familjerätts

sekretrarnas 

perspektiv, 

organisatori

ska 

förändringa

r samt 

uppföljande 

intervjuer 

med barnen 

till 

nuvarande 

Nej men 

träffande 

avseende 

liknande 

syfte 

som vår 

studie 
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respondente

r 

Conn

olly, 

C (3) 

”The 

voice 

of the 

petitio

ner” 

(Veten

skaplig 

artikel) 

Belysa rösterna från 

de som genomgått 

närståendeadoptione

r i samkönad 

relation utifrån den 

juridiska aspekten 

och hur juridiken 

bör/påverkas. 

Kvalitativ

a 

intervjuer 

Vilka 

juridiska 

aspekter 

finns samt 

hur 

föräldrarna 

förhåller 

sig till 

dessa. 

Normativit

et avseende 

familjebild

ning. 

  Ej 

återkom

mande 

som 

referens 

i annan 

forsknin

g 

Malm

quist, 

A (1) 

“A 

crucial 

but 

strenu

ous 

proces

s” 

(Veten

skaplig 

artikel)  

Upplevelsen av 

familjebildning i 

samkönad relation 

samt den juridiska 

aspekten av 

adoption av 

barnet/barnen. Vilka 

bilder förmedlar 

intervjupersonerna 

samt hur förmedlar 

de processerna? 

Svenska 

omständigheter. 

Inhämtand

e av 

tingrättsbe

slut om 

närstående

adoption 

för att 

göra ett 

urval – 

intervjuer 

med totalt 

96 

kvinnor 

om 

helheten 

kring 

familjebil

dning och 

myndighet

skontakter 

Tematisera

de 

återgivning

ar av 

kvalitativ 

empiri – 

adoptionen 

som viktig 

men inte 

för 

känslomäss

iga band att 

se barnet 

som sitt 

eget. 

Svårigheter 

i 

myndighets

kontakter 

utan 

adoptionen, 

merparten 

negativ syn 

på 

socialarbet

aren och 

genomföra

ndet av 

utredningar

na 

 Rekommen

deras att se 

socialarbeta

rnas 

perspektiv 

samt 

möjligt 

observera 

vid 

genomföran

det av 

utredningar

na.  

Mycket 

tongivan

de 

forskare 

och 

återkom

mande 

refererad 

till i 

området. 

Viktigt 

primärdo

kument 

som 

ligger till 

grund 

för vår 

kunskap

söversikt

.  
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Malm

quist, 

A  

(1, 3) 

“Wom

en in 

lesbian 

relatio

ns” 

(Veten

skaplig 

artikel) 

Hur kvinnor 

konstruerar och 

beskriver sin 

föräldraroll ur en 

jämställdhetssynvin

kel. Svenska 

omständigheter. 

Kvalitativ

a 

intervjuer 

med 96 

kvinnor 

från 

samma 

som 

ovanståen

de. 

Beskriver 

skillnader i 

”biologisk” 

synvinkel 

huruvida 

föräldern 

burit barnet 

eller inte, 

och detta 

gör 

bärande 

föräldern 

som primär 

medan 

ickebärand

e sekundär 

i 

föräldraroll

en. Sist 

temat 

handlar om 

en frihet i 

ansvarsroll

er då det 

inte finns 

stereotyper 

avseende 

bl.a 

hushållssys

slor 

Socialkonstr

uktionistisk 

diskursiv 

analys 

 Framståe

nde 

forskare 

på 

området 

även om 

denna 

vinkling 

hamnar 

något 

utanför 

vårt 

problem

område. 

Huvudo

mråde 

detsamm

a – 

problemf

okus lite 

på sidan 

om vårt. 

Malm

quist, 

A & 

Zetter

quist-

Nelso

n, K 

(1, 3) 

“Effort

s to 

mainta

in a 

‘just 

great’ 

story” 

(Veten

skaplig 

artikel) 

Fokus på kvinnor i 

samkönad relations 

upplevelser av 

bemötande från 

mödra/barnvård 

samt 

fertilitetskliniker 

Kvalitativ

a 

intervjuer 

med 96 

kvinnor 

från 

samma 

som 

ovanståen

de. 

Resultat 

visar på två 

konstruktio

ner av 

berättelser 

– allt är 

okej samt 

en bild av 

heteronorm

ativitet i 

bemötandet 

men att det 

är den ’allt 

är okej”-

bilden som 

dominerar 

och 

författarna 

reflekterar 

över 

huruvida 

det kan 

vara på 

grund av 

att lesbiska 

kvinnor 

inte vill 

porträttera 

en negativ 

bild med 

Kritiskt 

diskursiv 

socialpsykol

ogi med 

inslag av 

feministisk 

analys. 

Applicerar 

även 

begrepp som 

”interpretive 

repertoire” 

Att se över 

hur det är 

för kvinnor 

i samma 

situation 

men andra 

västerländs

ka länder än 

Sverige. 

Beskrive

r 

bemötan

de men 

av andra 

yrkesgru

pper än 

vår men 

poängter

ar 

viktiga 

aspekter 

att ta i 

beaktand

e även 

för oss.  
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risk för att 

ge bränsle 

till 

negativa 

åsikter 

avseende 

deras 

föräldraska

p. 

Nord

qvist, 

P (1) 

”Att 

tala 

om 

familj” 

Artikeln bygger på 

en studie av lesbiska 

pars erfarenheter av 

att planera 

föräldraskap genom 

assisterad 

befruktning. 

Undersökningen 

fokuserar på hur 

upplevelserna 

beskrivs och 

berättas. Sedan 

analyseras vilka 

narrativa resurser; 

vilket vill säga 

diskurser, som 

används av lesbiska 

mödrar för att skapa 

en berättelse – hur 

upplevdes processen 

av er? 

Narrativ 

djupinterv

justudie 

med 7 

deltagande 

1. En 

uttalad 

längtan 

efter barn  

2. Att 

besluta 

vem som 

ska föda 

barnet  

3. Att 

relatera till 

en donator  

4. Att välja 

en donator  

5. Att 

etablera en 

syskonrelat

ion 

Inom dessa 

faser finns 

det dock 

markanta 

skillnader 

likaväl som 

det finns 

gemensam 

anda i 

berättelsern

a.  

Heteronorm

ativitet 

utifrån vilka 

diskurser 

som skapas 

kring 

familjebilda

nde.  

 Passande 

till vårt 

syfte och 

vinklar 

det på ett 

användb

art sätt. 

Nord

qvist, 

P (1) 

”Önsk

at och 

oönska

t 

föräldr

askap” 

Aspekter av 

samkönat 

föräldraskap och 

juridik.  

Juridisk 

dokument

analys 

Heteronorn

ativ 

grund/syn 

på 

föräldraska

p, 

sexualitet 

och familj. 

Framhåller 

aspekter av 

juridiska 

svårigheter 

kring bland 

annat 

faderskaps

utredningar

.  

Framhåller 

Cheshire 

Calhoun – 

filosof.  

 Användb

ar för 

oss 

avseende 

avsnitt 

kring 

juridik 

och hur 

de 

förhållit 

sig till 

samköna

d 

familjebi

ldning.  

McCl

ellan, 

D (1) 

”The 

other 

mother 

and 

second

Hur uppfattningen 

ser ut för de kvinnor 

som är ickebärande i 

samkönade 

förhållanden, USA. 

Kvalitativ

a 

intervjuer 

med 15 st 

kvinnor 

Känsla av 

ambivalens 

inför 

föräldraska

pet, oro 

Framhåller 

diskursernas 

betydelse. 

 Belyser 

upplevel

sen av 

processe

n ut den 
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-parent 

adopti

on” 

avseende 

ekonomi 

och 

juridiska 

svårigheter. 

Vinster för 

barnen som 

adopteras 

av den 

ickebärand

e kvinnan – 

varför vissa 

väljer att 

inte 

genomgå 

processen 

= jobbigt 

och 

kostsamt 

samt att det 

är 

konservativ

a 

bostadsomr

åden och 

okunniga/o

villiga 

advkater. 

Sammstäm

mighet i 

tidigare 

forskning. 

Ej lika 

juridiskt i 

hela USA – 

konsekvens

er på grund 

av de 

skillnadern

a? 

ickebära

nde 

kvinnans 

synvinke

l – bra! 

Visar 

även på 

de 

internati

onella 

skillnade

r som 

finns 

samt de 

skillnade

r i 

juridisk 

mening 

inom 

USA.  

Nystr

öm, 

K (1) 

“Att 

göra 

det 

politis

ka 

person

ligt” 

Syftet är att via 

intervjuer med 

utredande 

socialsekreterare se 

hur de bidrar till 

vidmakthållandet av 

heteronormativa 

diskurser avseende 

lämpligheten som 

samkönat par att 

adoptera.  

Kvalitativ

a 

intervjuer 

med 8 

stycken 

socialsekr

eterare på 

området 

Socialsekre

terarens 

normer – 

styrande i 

val av 

inhämtande 

av 

informatio

n. 

Markanta 

skillnader i 

genomföra

nde – är 

eller blir 

förälder?  

Foucault – 

governmenta

litetsteori, 

normaliserin

g av 

önskvärda 

familjebildni

ngsdiskurser 

särskilt i 

fokus. 

Familjteori, 

queerteori.  

Komparativ 

studie 

mellan 

kvinnor och 

socialsekret

erare. 

Juridiska 

aspekterna 

bör ligga i 

fokus mer.  

En 

vinkling 

på ämnet 

som är 

mycket 

användb

ar för 

oss – 

beakta 

dock det 

agiteran

de 

inslagen 

i 

uppsatse

n.  
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Bilaga 6 - Etikprövningsansökan 

 

Ansökan om rådgivande yttrande från Forskningsetiska rådet vid HiG 

 

Huvudsökandens namn:  Lina Öberg 

Ev medsökandes namn:  Elinoré Lindahl 

Program/kurs:  Examensarbete för masterexamen i socialt arbete 

Adress:  Hövdingavägen 16B, 20432 GÄVLE 

Telefon:  073-6970200 E-post:  vsn07lvr@student.hig.se 

 

Projekttitel:  

Hur uppfattas processen kring faderskapsutredning och närståendeadoption när den 

genomförs i ett par bestående av två kvinnor? Med fokus på kvinnorna samt 

socialsekreterarnas upplevelser. 

 

1. Vilka etiska aspekter aktualiseras av projektet? 

I detta projekt är det viktigt att ta följande etiska aspekter i beaktning: 

- Intervjuer kommer ske med kvinnor som genomgått faderskapsutredning och 

närståendeadoption av det barn som kommit till inom relationen. I och med att det 

handlar om kvinnor som lever i en samkönad relation bör detta tas i beaktande. Det 

handlar i stora drag om en grupp som är marginaliserad till viss del med hänsyn till 

deras homosexuella relation samt är kvinnor. Kvinnorna kommer att delta ensamma 

eller tillsammans med sin partner, vilket de själva anser fungera bäst för dem. 

Intervjuer kommer ske och dessa kommer spelas in.  

- Kvinnornas roll i förhållande till myndigheten som genomfört dessa utredningar då det 

handlar om kvinnornas upplevelser av den utredande processen. Viktigt att här vara 

tydlig med deras roll gentemot myndigheten och de maktaspekter som kan komma att 

vara påfrestande.  

- Socialsekreterare kommer intervjuas i rollen som sitt yrke varpå det ska framgå att det 

är den professionella upplevelsen av utredningarna som ska framkomma. Här 

framkommer även ytterligare en etiska aspekt att ta hänsyn till; kvinnorna som 

intervjuas är i sin privata roll medan socialsekreterarna representerar en yrkesroll och 

en myndighetsperson i maktposition. 
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2. Har några åtgärder vidtagits för att minska eller eliminera etiska problem ? 

- Konfidentialitet avseende intervjupersonernas personliga information och avidentifierade 

svar. Tillika kommer dessa avidentifierade svar att presenteras i uppsatsen medan 

transkribering och inspelningsmaterial förstörs efter avslutad uppsats.  

- Rätt att avbryta studien fram till dagen då studien publiceras.  

- Skriftligt informerat samtycke med tydlig information om studien, medverkandet samt oss 

som intervjuare.  

- Hög medvetenhet från oss som intervjuare om den utsatta position som framförallt 

kvinnorna i studien kan uppleva, varpå vi endast söker kvinnor som är färdig med 

utredningarna så ett eventuella svar inte ska antas påverka pågående utredning.  

- Vi kommer ej att tillfråga samma utredande socialsekreterare som handlagt intervjuade 

kvinnornas utredningar för att undvika färgade analyser och reflektioner baserat på egen 

kunskap om de utredande/utredda.  

- Intervjupersonerna kommer själva att få välja tid och plats för intervju för att undvika i den 

största mån att skapa en otrygg miljö, och tillika har intervjupersonerna rätt att när som helst 

avbryta intervjun om det känns olustigt på något sätt. 

- Likväl som att kvinnornas utredningar ska vara avslutade ska även de utredningar som de 

tillfrågade socialsekreterarna arbetar med vara avslutade. Det är ej acceptabelt att delta i 

studien om man har en pågående utredning avseende faderskapsutredning/närståendeadoption 

som sker i samkönad relation. Detta för att minska risken för att denna utredning ska färgas av 

den intervju som sker.  

 

3. Vem tillgodogör sig den förväntade nyttan av projektet? 

Rent generellt finns det ett stort behov av information från upplevelser av utredningsprocess 

av adoption i samkönade relationer då det i dagsläget är ett relativt nytt och obeforskat 

område. Som led i jämställdhetsfrågor och normkritiska argument för familjebildning kan 

resultat användas för att stärka rollen som samkönat föräldraskap. Homosexuella kvinnor kan 

antas som grupp behöva stärkas och belysas även i familjebildande aspekter.  

 

Myndigheter och socialsekreterare kan vara till gagn av undersökningen för att få en inblick i 

hur utredningar upplevs och hur en eventuell handläggningsprocess kan förbättras eller ge en 

större förståelse för medverkande parters upplevelser. Detta även för de kvinnor som 

genomgår utredningarna, för att se vad som måste göras oberoende av deras situation och 

familjekonsellation.  
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4. Hur informeras deltagarna? (Beskriv tillvägagångssättet för information till 

undersökningspersonerna och datainsamling. Bifoga brevet till undersökningspersonerna) 

Informanter kommer att sökas via internet avseende de kvinnor som ska delta i studien; 

genom inlägg i forum och via bloggar. Inläggen kommer vara formulerade kort och tydligt 

med förfrågan om att delta, redogörelse för vilka respondenter vi söker samt studiens syfte (se 

bifogat dokument).  

Informanter från Socialtjänsten kommer sökas via Familjerätten genom direkta besök samt 

med uppföljande kontakt med enhetschefer. Båda tillfällena kommer, efter visat intresse, att 

följas upp genom att tilldelas följebrevet med mer detaljerad information kring studien (se 

bifogat dokument). Inledningsvis kan det bli aktuellt att via kontakter påbörja sökningen och 

se om det finns intresse via de personer som vi är medvetna om arbetar på aktuella enheter.  

Datainsamlingen kommer ske via semistrukturerade intervjuer som har tematiserad 

intervjuguide som grund. Intervjuerna kommer spelas in och transkriberas av oss.  

 

 

 

 

                                                      

Ort  Datum                       Ort                                        Datum 

   

 .......................................................................   ..........................................................................   

Namnteckning (huvudsök/projektansv)   Namnteckning (handledare) 
             

 ___________________________________   ___________________________________  

Namnförtydligande, titel   Namnförtydligande, titel 

 

Bifoga PM/projektplan, brev till undersökningspersonerna och förslag på brev 

om tillstånd från verksamhetschef.  

 
Ansökan sänds med e-post till: Bernice Skytt, ordförande i Forskningsetiska rådet  

bernice.skytt@hig.se 


