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Titel: Att inte trampa i heteronormklaveret – en kvalitativ studie av hur 
familjebehandlare förhåller sig till heteronormen i mötet med samkönade föräldrar 

Författare: Kristin Andersson 

Sammanfattning 

I och med att regnbågsfamiljer blir allt vanligare ökar kraven på ett likvärdigt och professionellt 
bemötande, vilket således ställer krav på kunskap och kompetens hos professionella. Samtidigt 
råder fortfarande heteronormativa föreställningar om familjen i samhället. Denna kvalitativa 
intervjustudie undersöker, utifrån en socialkonstruktivistisk ansats, hur familjebehandlare 
förhåller sig till heteronormen i mötet med samkönade föräldrar. Genom tematisk analys och 
med utgångspunkt i queerteorin och dess heteronormativitetsbegrepp, i kombination med de 
teoretiska begreppen stigmatisering, under- och överfokusering, exotifiering samt den 
heterosexuella matrisen, har fem teman av familjebehandlares föreställningar kring bemötande 
av samkönade föräldrar urskilts. De teman som framkommit i materialet är att ha samma 
bemötande oavsett sexuell läggning, att göra anpassningar för inkludering i bemötandet, att 
förhålla sig nyfiket till samkönade par, att se kunskap som centralt för att säkerställa ett gott 
bemötande, samt föreställningar kring kön och sexualitet. I familjebehandlarnas resonemang 
kan heteronormativa föreställningar urskiljas men även försök till motstånd och förändring. 
Detta motstånd mot heteronormativt bemötande av samkönade föräldrar, riskerar dock att 
oavsiktligt reproducera heteronormativa föreställningar.  
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1. INLEDNING 
I samhället råder det starka normativa föreställningar kring familjebildning och hur en 
familj ”ska se ut”. Samtidigt finns idag en stor mångfald av olika familjekonstellationer vilket 
bland annat kan illustreras genom att 25 procent av alla 17-åringar i Sverige år 2012 levde i 
andra familjeformer än det som betraktas som en traditionell kärnfamilj (Malmquist & Wurm, 
2018). Begreppet stjärnfamilj är ett samlingsbegrepp för många olika sorters icke-normativa 
familjekonstellationer (RFSU, 2017). En del av den mångfald av familjekonstellationer som 
begreppet stjärnfamilj innehåller utgörs av regnbågsfamiljer som består av HBTQ-personer 
med barn (Malmquist & Wurm, 2018; RFSU 2017). Regnbågsfamiljer är ett samlingsbegrepp 
som innehåller många olika familjeformer. En regnbågsfamilj kan till exempel bestå av ett 
samkönat par med barn. En regnbågsfamilj kan även ta formen av en familj med fler än två 
föräldrar eller en familj där en förälder är transperson (Malmquist & Wurm, 2018). 

Regnbågsfamiljer familjer möter ett välfärdssamhälle som jämte lika rättigheter till stor del har 
den heterosexuella kärnfamiljen som normativ utgångspunkt. Regnbågsfamiljer upplever ofta 
att vårdpersonal å ena sidan har en välvillig och positiv inställning till dem men å andra sidan 
tydligt visar på okunskap om familjers olikheter (Malmquist & Wurm, 2017, s. 242). Enligt 
Malmquist och Wurm (2018) är en grundläggande kännedom om HBTQ-personers familjeliv 
och vägar till föräldraskap centralt för ett professionellt bemötande av regnbågsfamiljer. 
Kunskap om familjenormer och hur dessa påverkar normbrytare är även av stor vikt (Malmquist 
& Wurm, 2017, s. 242). 

Socialstyrelsen genomförde 2016 en undersökning av kommunernas behov av kunskapsstöd 
inom socialtjänsten gällande HBTQ-frågor. Den bild som framträdde utifrån studiens resultat 
var att HBTQ-frågor ofta prioriteras lågt inom socialtjänsten och att det saknas verktyg för att 
bemöta klienter med ett normkritiskt förhållningssätt. Socialstyrelsen menar vidare att det kan 
leda till att insatser som ges inte är anpassade efter klienter som bryter mot samhällets 
heteronorm. Studien visar å andra sidan att kommuner vill ha bättre kunskap om bemötande, 
normkritik och kunskap om HBTQ i allmänhet (Socialstyrelsen, 2016). 

En verksamhet inom socialtjänsten där socionomer kan komma i kontakt med regnbågsfamiljer 
är i familjebehandling. Det är en vanlig insats som ofta erbjuds familjer med relationsproblem 
(Löwenborg & Sjöblom, 2009). Familjebehandling kan beskrivas som en behandlingsform där 
målgruppen är familjer. En viktig utgångspunkt är att individers problem förstås och angrips 
utifrån kunskap kring deras familjesystem och familjerelationer (Hansson, 2001, s. 12). 

I och med att regnbågsfamiljer blir allt vanligare ökar kraven på ett likvärdigt och professionellt 
bemötande vilket således ställer krav på kunskap och kompetens hos professionella. Samtidigt 
råder fortfarande heteronormativa föreställningar om familjen i samhället. Det är därför av 
intresse att studera hur detta förhållande tar sig uttryck i familjebehandlares möten med 
samkönade föräldrar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur familjebehandlare förhåller sig till heteronormen 
i mötet med samkönade föräldrar, för att skapa en djupare förståelse för hur olika 
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förhållningssätt till heteronormativitet kan påverka familjebehandlares bemötande av denna 
grupp. Syftet konkretiseras i följande frågeställningar:   

• Vilka föreställningar har familjebehandlare kring hur de bemöter/bör bemöta 
samkönade föräldrar i familjebehandling? 

• Hur kommer heteronormen till uttryck i familjebehandlares beskrivningar av möten 
med samkönade föräldrar? 

• Hur kommer familjebehandlares motstånd mot heteronormen till uttryck i deras 
beskrivningar av möten med samkönade föräldrar?  

1.2 Begreppsdefinitioner 
Regnbågsfamilj: Familjer där en eller flera individer definierar sig som homosexuell, 
bisexuell, transperson eller queer. Regnbågsfamilj är ett paraplybegrepp som rymmer många 
olika typer av familjekonstellationer. När jag skriver om regnbågsfamiljer åsyftar jag familjer 
med samkönade föräldrar med barn. Samkönade par kan inkludera två homosexuella individer, 
två bisexuella eller en homo- och en bisexuell individ. När jag skriver om samkönade par åsyftar 
jag två individer av samma kön. 

HBTQ: Är ett paraplybegrepp och en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner 
och personer som definierar sig som queer (RFSL, 2019). Detta begrepp är en möjlig 
förkortning men det finns andra förkortningar som innefattar fler identiteter. Det mest 
inkluderande av paraplybegrepp kan tänkas vara LHBTQIA+ som är en förkortning för 
lesbiska-, homosexuella-, bisexuella-, transpersoner-, queera, intersex-personer och asexuella. 
Jag kommer i den här uppsatsen att använda mig av HBTQ-begreppet då det är det begreppet 
som förekommer i tidigare forskning och som är aktuellt i relation till syftet med studien och 
till vad som framkommer i resultat och analys. 

1.3 Disposition  
Inledningsvis har studiens syfte och frågeställningar presenterats. I kapitel ett definierades även 
för studien relevanta begrepp. I kapitel två presenteras tidigare forskning om bemötande av 
HBTQ-personer och regnbågsfamiljer. Därefter följer en redogörelse av studiens teoretiska 
ramverk samt teoretiska begrepp. Här redogörs bland annat för queerteori och dess 
heteronormativitetsbegrepp. Därefter följer kapitel fyra som redogör för studiens 
socialkonstruktionsistiska ansats och kvalitativa metod i form av semistrukturerade intervjuer. 
Här presenteras även studiens urval och tematiska analysmetod. Kapitlet innehåller även en 
diskussion om studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet samt etiska och 
metodologiska överväganden. Sedan följer kapitel fem där studiens resultat och analys 
presenteras. I kapitlet presenteras fem teman som framkommit i den tematiska analysen av det 
empiriska materialet. Till sist presenteras en summering av studiens resultat och analys kopplat 
till studiens syfte och frågeställningar. I det avslutande kapitlet presenteras även en diskussion 
om studiens resultat och analys i relation till tidigare forskning, teori och metod samt 
implikationer för socialt arbete som forskning och praktik.  
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2. TIDIGARE FORSKNING OM BEMÖTANDE AV HBTQ-
PERSONER OCH REGNBÅGSFAMILJER 
I avsnittet presenteras forskningsfältet om bemötande av HBTQ-personer och regnbågsfamiljer. 
Då forskningsöversikten visade att det finns en stor kunskapslucka vad gäller regnbågsfamiljers 
upplevelser av bemötande i socialt arbete valde jag att inkludera forskning om bemötande av 
regnbågsfamiljer i vården och i samhället i stort.  Av samma anledning valde jag även att 
inkludera forskning om bemötande av HBTQ-personer i socialt arbete.  

Nedan följer en tematiserad redogörelse av forskningsfältet där fyra teman presenteras; 
samhällets diskriminering av regnbågsfamiljer, regnbågsföräldrars upplevelser av bemötande 
i vården, HBTQ-personers upplevelser av bemötande i socialt arbete samt heteronormativa 
föreställningar inom socialt arbete. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av tidigare 
forskning. Den struktur i vilken temana presenteras kan liknas vid en tratt där 
forskningsöversikten börjar i det stora för att sedan successivt smalnas av mot studiens syfte. 

2.1 Samhällets diskriminering av regnbågsfamiljer 
Nationell och internationell forskning visar på att diskriminering som riktas mot 
regnbågsfamiljer har sin grund i heteronormativa föreställningar om hur en familj ska se ut 
(Haines, Reyn Boyer, Giovanazzi & Galupo, 2017; Malmquist & Zetterqvist Nelson, 2008; 
Zetterqvist Nelson, 2007). Zetterqvist Nelson (2007, s. 148) med flera forskare genomförde ett 
forskningsprojekt som syftade till att bredda och fördjupa förståelsen av regnbågsfamiljers 
villkor i Sverige. Forskningsprojektet genomförde i ett första steg en kvantitativ studie för att 
kartlägga olika familjeformer. I ett andra steg genomfördes kvalitativa djupgående intervjuer 
med regnbågsfamiljer. Resultatet visade bland annat att regnbågsfamiljer utmanar den 
heterosexuella idealbilden av en familj i kontakt med myndigheter och samhällsinstitutioner 
och att regnbågsföräldrar upplever att de behandlas annorlunda gentemot heterosexuella 
föräldrar (Zetterqvist Nelson, 2007, s. 8-9). 

En annan svensk studie genomförde en diskursiv analys av argument i den debatt som fördes i 
kölvattnet av två lagändringar som innebar nya möjligheter till adoption och assisterad 
befruktning för samkönade par (Malmquist & Zetterqvist Nelson, 2008). Det empiriska 
materialet som utgjorde grunden för analysen var intervjuer med personer från 
Psykologförbundet som varit remissinstans till lagförslagen och som varit öppet kritiska till 
dessa. Resultatet visade bland annat att samkönat föräldraskap konstrueras som ”det andra 
föräldraskapet” och skiljs från det heterosexuella föräldraskapet. Konstruktionen av samkönade 
pars annorlundaskap har framförallt sin grund i könssammansättningen. Till exempel framhävs 
svårigheter i att barn som växer upp med lesbiska föräldrar inte kan identifiera sig med någon 
av föräldrarnas motsatta kön vilket anses vara grundläggande för deras psykologiska 
utveckling. Forskarna drar slutsatsen att i och med att samkönade föräldrar avviker från normen 
nedvärderas de även och jämförs med heterosexuella föräldrar vilket synliggör den heteronorm 
som präglar synen på föräldraskap. 

Forskning visar dock att det inte enbart är föräldrar i regnbågsfamiljer som drabbas av 
diskriminering. Haines et al., (2017) undersökte i en kvantitativ studie mikroaggressioner 
riktade mot individer i HBTQ-familjer. Studiens resultat visade att regnbågsfamiljer utsätts för 
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mikroaggressioner, vilket är subtila former av diskriminering som riktas mot individer i 
förtryckta grupper, på daglig basis och att dessa kan upplevas oberoende av vilken roll man har 
i familjen (till exempel förälder eller barn) eller hur man identifierar sig. 

Internationell forskning visar att diskriminering av regnbågsfamiljer får negativa konsekvenser 
för både föräldrar och barn (Bos, Gartrell, Van Balen & Sandfort, 2008; Shapiro, Peterson & 
Stewart, 2009). Bos et al. (2008) genomförde en kvantitativ jämförelsestudie baserad på en 
kvalitativ intervjustudie med barn som växte upp med samkönade föräldrar i USA och i 
Nederländerna. Syftet med studien var att jämföra hur öppna barnen var gentemot sina vänner 
om deras familjekonstellation. Resultatet visade att amerikanska barn i betydligt högre 
utsträckning upplevde homofobi samt att de var mindre benägna att berätta om sin familj än 
nederländska barn med samkönade föräldrar. Resultatet visade även att nederländska barn med 
samkönade föräldrar mådde bättre än amerikanska barn med samkönade föräldrar. Skillnaderna 
mellan länderna beror troligtvis på att samkönade par i Nederländerna åtnjuter betydligt fler 
rättigheter än i USA vilket bidrar till en mer accepterande attityd i samhället gentemot 
regnbågsfamiljer (ibid.). Shapiro, Peterson och Stewart (2009) genomförde en kvantitativ studie 
där de lät lesbiska och heterosexuella mammor i USA och Kanada besvara enkäter via internet. 
Syftet med studien var att undersöka vilken roll den politiska och sociala kontexten samt sexuell 
läggning har på psykisk hälsa hos heterosexuella och lesbiska mammor. Studien som bland 
annat jämförde psykiskt välmående mellan lesbiska par i USA och Kanada, visade ett samband 
mellan diskriminerande lagar i USA och en högre andel symptom på depression, vilket även 
påverkade barnen negativt. Lesbiska mammor i Kanada som har fler juridiska rättigheter visade 
färre symptom på depression och rädsla för diskriminering. 

2.2 Regnbågsföräldrars upplevelser av bemötande i vården 
Socialt arbete är ett brett fält som kan betraktas som människobehandlande och ingår i ett större 
sammanhang av vård och omsorg. En stor del av den forskning som finns inom fältet handlar 
om bemötande av samkönade föräldrar inom vården.  Det finns både internationell och nationell 
forskning om bemötande av regnbågsfamiljer i olika vårdsammanhang och som visar att många 
HBTQ-föräldrar upplever ett bra bemötande från vårdpersonal (Klittmark, Garzón, Andersson 
& Wells, 2018; Malmquist, 2016; Shields, Zappia, Blackwood, Watkins, Wardrop & Chapman, 
2012). När bemötande upplevs som dåligt handlar det ofta om att vårdpersonal uppträtt 
oprofessionellt. HBTQ-föräldrar upplever bland annat att vårdpersonal ofta har ett 
heteronormativt bemötande och visar på stor okunnighet i HBTQ-frågor och vilka vägar till 
föräldraskap som finns för HBTQ-personer. Till följd av detta vittnar regnbågsföräldrar om att 
de kan få utbilda vårdpersonal i HBTQ-relaterade frågor (Klittmark et al., 2018). De upplever 
även att vårdpersonal inte tar hänsyn till särskilda behov som HBTQ-föräldrar kan ha och är 
exkluderande och ifrågasättande i deras bemötande (Klittmark et al., 2018; Malmquist, 2016, 
s, 56-59; Shields et al., 2012). Samkönade föräldrar bär även på upplevelser av att den ena 
föräldern inte erkänns som förälder och exkluderas i möten med vårdpersonal medan den 
förälder med biologisk koppling till barnet inkluderas i samtal och ges information (Klittmark, 
et al., 2018; Malmquist, 2016, s. 61-62). En del regnbågsföräldrar upplever att de är nöjda med 
vården trots att de fått ett dåligt bemötande. Detta pekar på att ett heteronormativt bemötande 
många gånger tonas ner av föräldrarna eftersom de inte vill skapa dålig stämning (Malmquist 
2016, s. 63-64). 
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Vidare visar tidigare forskning att samkönade par förväntar sig ett heteronormativt och 
ifrågasättande bemötande med risk för sämre vård. Således använder föräldrarna ofta strategier 
för att skydda sig i möten med vården, till exempel att inte berätta om sin sexualitet eller 
identitet (Klittmark et al., 2018). Många HBTQ-föräldrar väljer HBTQ-kompetenta 
vårdalternativ i de fall det är möjligt. Framförallt eftersom de då upplever sig slippa ett dåligt 
bemötande (Klittmark et al, 2018; Malmquist, 2016, s. 59-60). 

2.3 HBTQ-personers upplevelser av bemötande i socialt arbete 
RFSL (2016) har genomfört sex nationella mätningar mellan åren 2008–2015 av HBTQ-
personers förtroende för olika samhällsinstanser. Undersökningarna har gjorts via den digitala 
mötesplatsen för HBTQ-personer Qruiser samt genom RFLS:s egna kontaktnät och sociala 
medier. En sammanställning av mätningarna visar att HBTQ-personer som grupp har ett lågt 
förtroende för samhällsinstanser som jobbar med brottsoffer. Cirka 30 procent av 
respondenterna har ett bristande förtroende för bland annat socialtjänstens bemötande av 
HBTQ-personer som råkat ut för våld, hot eller trakasserier. Ytterligare 20-30 procent uttryckte 
en osäkerhet kring bemötande. Forskning visar att det finns hinder för HBTQ-personer som 
blivit utsatta för våld i nära relation att söka hjälp och få ett bra bemötande av myndigheter 
(Calton, Bennett Cattaneo & Gebhard, 2015). Det första hindret är begränsad kunskap hos 
professionella om våld i samkönade relationer. Det andra hindret är upplevelser av att ha blivit 
utsatt för stigmatisering från samhället och det tredje är diskriminering på systemnivå i form av 
lagar som begränsar HBTQ-personers rättigheter. 

Liksom Calton et al. (2015) visar Siverskogs (2014) kvalitativa studie hur samhällets 
stigmatisering av HBTQ-personer lett till osäkerhet och misstro i kontakt med 
yrkesverksamma. Siverskog (2014) intervjuade äldre transpersoner om deras liv och åldrande 
och intervjupersonerna beskrev ur ett livsloppsperspektiv hur samhällets marginalisering och 
upplevelser av transfobi i vårdkontakter lett till en känsla av misstro. En av slutsatserna som 
dras från studien är att det finns ett stort behov av kunskap om äldre transpersoner i socialt 
arbete för att ett gott bemötande ska kunna säkerställas. Å andra sidan är det viktigt att komma 
ihåg att alla transpersoner har olika upplevelser och olika behov. Således finns det inte ett rätt 
sätt att bemöta en klient som är transperson. Att låta klienten definiera sig själv och att på olika 
sätt skapa ett öppet och välkomnande klimat kan dock generellt sett bidra till ett bättre 
bemötande av transpersoner (Siverskog, 2014). En annan svensk studie visar hur det inom hela 
gruppen äldre HBTQ-personer finns skillnader i önskemål om bemötande i äldreomsorgen (Löf 
& Olaison, 2020). Studien baseras på semistrukturerade intervjuer och visar att många äldre 
HBTQ-personer vill bli accepterade för sin sexuella läggning och könsidentitet i 
äldreomsorgssammanhang. Hur dessa önskningar ser ut skiljer sig dock åt inom gruppen. Det 
finns också skillnader i huruvida man föredrar att bli behandlad lika, oavsett sexuell läggning, 
eller om man vill att särskild hänsyn ska tas till den egna HBTQ-identiteten. Resultatet visar på 
vikten av att man i socialt arbete har en öppen och accepterande inställning till olika behov och 
preferenser inom gruppen äldre HBTQ-personer. 

2.4 Heteronormativa föreställningar inom socialt arbete 
Berkman och Zinberg (1997) undersökte i en kvantitativ studie amerikanska socialarbetares 
inställning till homosexualitet. Resultatet visade att 10 procent av respondenterna var 
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homofobiska och att en majoritet var heteronormativa. Socialarbetares inställning till 
homosexuella klienter påverkades inte av hur många homosexuella personer de kände. 
Socialarbetare som uppgav att religion var en väldigt viktig del av deras liv var mer negativt 
inställda till homosexuella. Socialarbetare som gått i psykoterapi var mer positivt inställda till 
homosexuella. Forskarna fann ingen korrelation mellan utbildning i HBT-relaterade frågor och 
inställning till homosexualitet. 

Om Berkman och Zinbergs (1997) resultat visade att en majoritet av socialarbetare var 
heteronormativa, så resonerar Fish (2008) kring hur denna heteronormativitet på olika sätt tar 
sig uttryck i socialt arbete och bidrar till förtryck av klienter som är HBT-personer. Fish (2008) 
menar att heteronormen är särskilt tydlig i socialt arbete som rör barn och familj och påverkar 
socialarbetares bedömningar av homosexuella pars lämplighet att ta hand om barn. 
Socialarbetarnas bedömningar bygger på heteronormativa antaganden där homosexuella 
familjebildningar ses som problematiska och sämre i jämförelse med heterosexuella 
familjebildningar. Med stöd i ett flertal studier resonerar Fish över vilka heteronormativa 
antaganden socialarbetare gör och hur dessa påverkar deras syn på samkönade pars lämplighet 
som föräldrar. Till exempel redogör hon för forskning som visar att socialarbetare har en 
föreställning om att barn som växer upp med samkönade föräldrar kommer att sakna manliga 
respektive kvinnliga förebilder (Hicks refererad i Fish, 2008). Det finns också föreställningar 
bland socialarbetare om att barn till homosexuella föräldrar löper större risk, än barn till 
heterosexuella, att själva bli homosexuella (Newman et al. refererad i Fish, 2008). 

2.5 Reflektioner över kunskapsläget 
Sammanfattningsvis tyder de huvudsakliga resultaten, inom forskning om bemötande av 
HBTQ-personer och regnbågsfamiljer, på att samhällets heteronormativa föreställningar om 
hur en familj ”ska se ut” leder till att regnbågsfamiljer diskrimineras i mötet med samhällets 
institutioner liksom i samhället i stort. Forskningsöversikten visar hur heteronormativa 
föreställningar leder till ett bristande bemötande av regnbågsfamiljer i vården och i socialt 
arbete. Forskningsfältet visar å andra sidan att behov kan se olika ut inom HBTQ-gruppen och 
önskemål om bemötande likaså. Generellt sett efterfrågas dock ett öppet och inkluderande 
bemötande bland HBTQ-personer. Tidigare forskning visar en tvetydighet i hur kunskap hos 
professionella kan påverka bemötandet av HBTQ-personer. När professionellas inställning till 
homosexualitet undersöktes i en kvantitativ studie fann forskare ingen korrelation mellan 
utbildning i HBT-frågor och inställning till homosexualitet (Berkman & Zinberg, 1997). I 
studier som undersökt HBTQ-personers upplevelser av bemötande tycks dock brist på kunskap 
hos professionella vara tätt sammankopplat med upplevelsen av ett dåligt bemötande. Denna 
tvetydighet kan dock tänkas bero på att Berkman och Zinberg (1997) undersöker kopplingen 
mellan kunskap och inställning medan andra studier undersöker kopplingen mellan kunskap 
och bemötande. Huruvida en studerar inställning respektive bemötande kan tänkas forma 
resultatet eftersom det finns en skillnad mellan bemötande och inställning vad gäller deras 
innebörd, men också i det avseendet att ens inställning inte nödvändigtvis behöver påverka ens 
bemötande av HBTQ-personer. Det är dock oklart om Berkman och Zinberg (1997) gör någon 
skillnad på dessa begrepp i sin studie. Berkman och Zinbergs (1997) studie är dessutom strax 
över 20 år gammal och studien kan därför kritiseras för att vara inaktuell.  



Kristin Andersson 

11 (38) 

En knapp majoritet av studierna i forskningsöversikten är kvalitativa intervjustudier. Generellt 
sett saknas dock både kvantitativa och kvalitativa studier om samkönade föräldrar och socialt 
arbete i allmänhet och om familjebehandlares förhållningssätt till heteronormen i mötet med 
samkönade par i synnerhet – både i en internationell – och i en svensk kontext. Ingen av 
studierna har en tydlig queerteoretisk utgångspunkt. Ett par av artiklarna använder dock 
heteronormativitet som ett teoretiskt begrepp. Det verkar således finnas utrymme till att 
genomföra en kvalitativ studie med en queerteoretisk utgångspunkt. 

Sammantaget visar kunskapsöversikten att heteronormen kan påverka bemötandet av HBTQ-
personer och regnbågsfamiljer i socialt arbete. Aktuell forskning om bemötande av samkönade 
föräldrar i socialt arbete saknas dock och det tycks finnas en kunskapslucka om samkönade 
föräldrar i familjebehandling. Ambitionen med min studie är således att bidra med kunskap om 
hur heteronormativa föreställningar påverkar familjebehandlare i deras möten med samkönade 
föräldrar. 

3. TEORETISKT RAMVERK 
I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk. Med en socialkonstruktionistisk ansats 
och förståelse av sexualiteter blir queerteorin och dess heteronormativitetsbegrepp ett viktigt 
teoretiskt verktyg för att analysera hur familjebehandlare förhåller sig till samhällets 
heteronormativa föreställningar i mötet med samkönade föräldrar. Vidare blir den 
heterosexuella matrisen ett viktigt begrepp i analysen av familjebehandlares förståelse av 
samkönade föräldrar och deras familjeliv i relation till heteronormen. Slutligen bidrar Goffmans 
teorier kring stigmatisering till att fördjupa analysen och komplettera heteronormativitet som 
begrepp i förståelsen för mötet mellan familjebehandlare och samkönade föräldrar.	

3.1 Queerteori 
Enligt Rosenberg (2002, s. 13) har queerteorin sitt ursprung i teoretiska diskussioner inom 
lesbisk-feministisk teori samt inom gaystudier som förts om den ledande och normgivande 
ställning heterosexualitet har i det västerländska samhället. Från att ha utvecklats av humanister, 
främst filosofer och litteraturvetare, spreds teorin under 1990-talet till samhällsvetenskaper, 
juridik, teologi och även till naturvetenskaperna. Queerteori bör inte förstås som en enhetlig 
teoribildning utan som en blandning av studier med ett kritiskt förhållningssätt till 
heteronormativitet. Gemensamt för queerstudier är att de har ett kritiskt förhållningssätt till 
institutioner, strukturer, relationer och handlingar som vidmakthåller heterosexualitet som 
något normalt och naturligt. Gemensamt för queerstudier är även att de intresserar sig för 
föreställningar om normalitet och avvikelse i relation till genus och sexualitet. Bland annat 
undersöks hur det vi kallar normalt uppstår, hur normalitet upprätthålls och vilka konsekvenser 
det får för människor att tillhöra respektive avvika från normen (Ambjörnsson, 2006, s. 51). 

Queerteorin har en tydlig socialkonstruktivistisk ansats som innebär att sexualiteter betraktas 
som konstruktioner producerade i en viss social, historisk och geografisk kontext. Queerteorin 
förkastar antagandet om att människor skulle ha en ”naturlig” ursprungssexualitet. Sexuella 
kategorier som tagits för givna genom historien, som ”homosexuell” eller ”heterosexuell” 
betraktas inte som givna utan som resultat av komplicerade sociala processer. Vidare ägnar sig 
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queerteoretiker åt att granska de processer som producerat dessa kategorier (Rosenberg, 2002, 
s. 63). Till exempel undersöker queerteoretiker hur heterosexualitet blir till, vidmakthålls och 
verkar. Här blir heteronormativitet ett användbart begrepp för att ringa in vad man är ute efter 
(Ambjörnsson, 2006, s. 51).	

3.1.1 Heteronormativitet 
Ambjörnsson definierar begreppet heteronormativitet som: 

… de institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten 
som något enhetligt, naturligt och allomfattande – alltså det som bidrar till att en viss sorts 
heterosexuellt liv framstår som det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva … (Ambjörnsson, 
2006, s. 52) 

Rosenberg (2002, s. 100) beskriver heteronormativitet som ”antagandet att alla är 
heterosexuella och att det naturliga sättet att leva är heterosexuellt”. En binär syn på kön och 
en heterosexuell norm ligger till grund för heteronormativitet. Heteronormen verkar aktivt i 
samhället och allt som faller utanför heteronormen betraktas som avvikande och fel. Avvikare 
straffas på mer eller mindre konkreta sätt bland annat genom fängelsestraff, våld, 
diskriminering, osynliggörande och homofobi (Rosenberg, 2002, s. 100-101). För queerteorin 
är heteronormativitet ett viktigt begrepp som används i studier av hur normer om kön och 
sexualitet konstrueras i samhället (Ambjörnsson, 2006, s. 51). Queerforskare problematiserar 
heteronormen genom att de undersöker vilka processer som ligger till grund för att 
heterosexualitet ses som det mest eftersträvansvärda i vårt samhälle (Ambjörnsson, 2006, s. 
53). 

Enligt Kerosuo och Nilsson Lööv (2017, s. 174) kan en heteronormativ inställning samt 
okunskap om HBTQ hos behandlare leda till en över- eller underfokusering av klientens 
sexuella läggning och/eller könsidentitet i terapeutiska möten. Överfokusering kan ta sig 
uttryck genom att behandlaren utgår från att klientens sexuella läggning och/eller könsidentitet 
är det problem som bör behandlas. Överfokusering kan även handla om att behandlaren utgår 
från att roten till alla klientens problem är att klienten är HBTQ-person eller att behandlaren 
ställer frågor relaterade till HBTQ i sammanhang då det inte är relevant (Israel, Gorcheva, R. 
Burnes & A. Walther, 2008). Ingående frågor om hur det var att komma ut till en klient som 
söker hjälp för problem som inte är HBTQ-relaterade är ett exempel på en sådan 
överfokusering. En sådan form av överfokusering kan hänga ihop med exotisering av HBTQ-
personer. Exotisering av HBTQ-personer innebär att HBTQ-personer betraktas som något 
fascinerande och obekant. Underfokusering kan istället handla om att behandlaren inte ser 
betydelsen av att klienten är HBTQ-person på grund av att behandlaren har en ovilja till eller 
känner en osäkerhet inför att tala om HBTQ och således undviker det.  Ett exempel kan vara att 
behandlaren förminskar eller osynliggör en klients upplevelse av HBTQ-fobi (Kerosuo & 
Nilsson Lööv, 2017, s. 175). 

Enligt American Psychological Association (2011) uppfattar behandlare inte sällan sig själva 
som öppna och toleranta samtidigt som de har en heteronormativ syn på kön och sexualitet. Ett 
relativt vanligt förhållningssätt är att vara blind inför olika sexuella läggningar i mötet med 
klienter och att därmed säga att man bemöter HBTQ-klienter på samma sätt som heterosexuella 
klienter. Behandlare ser då inte de unika utmaningar som HBTQ-personer ställs inför och inser 
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inte sin heteronormativa utgångspunkt. Istället för att erkänna och arbeta emot heteronormativa 
föreställningar riskerar behandlare att vidmakthålla dessa på ett sätt som inte tjänar klienten. 

3.2 Den heterosexuella matrisen 
Enligt Butler (2007, s. 150) existerar män och kvinnor och manligt och kvinnligt endast 
innanför den heterosexuella förståelseram som Butler kallar för den heterosexuella matrisen. I 
den heterosexuella matrisen framställs två separata kön som de enda möjliga identiteterna (ibid., 
s. 24). Utifrån kategorierna man och kvinna och maskulint och feminint sorteras kroppar och 
begär in och separeras från varandra för att sedan knytas samman genom heterosexualitet (ibid., 
s. 208). Den heterosexuella matrisen innebär även att vi för att uppfattas som legitima män och 
kvinnor måste visa upp rätt sorts samband mellan kön, genus och begär. För att ses som en 
godtagbar kvinna behöver man ha en kropp som kategoriseras som kvinnokropp, man behöver 
uppträda som en kvinna samt uppvisa ett heterosexuellt begär (Ambjörnsson, 2006, s. 112). När 
vi inte visar upp rätt sorts samband mellan kön, genus och begär uppfattas vi av samhället som 
mindre godtagbara män och kvinnor. Vi kan även bli sedda som udda och störande (ibid., s. 
113). 

3.3 Homosexualitet som stigma 
Ytterligare ett sätt att förstå mötet mellan familjebehandlare och samkönade par, är genom 
Goffmans teorier kring stigmatisering som han presenterar i verket ”Stigma”. Enligt Goffman 
(2014, s. 9-10) skapar varje samhälle kategorier som människor delas in i. I varje kategori ingår 
olika attribut som vi sedan förväntar oss att personer, som ingår i kategorierna, uppvisar. 
Personer som påvisar andra attribut än övriga i sin kategori kan, beroende på hur avvikande och 
negativt egenskapen uppfattas vara, bli utstötta och brännmärkta. Denna process, när någon blir 
sedd som avvikande och utanför till följd av en viss egenskap eller attribut, innebär att personen 
tillskrivs ett stigma. Goffman skiljer på stigman som rör kroppsliga missbildningar, härkomst 
samt vad han kallar den personliga karaktären (ibid., s. 12). I den sistnämnda gruppen placerar 
Goffman homosexualitet. Även om Stigma utkom 1963, och homosexualitet inte längre 
omnämns som ett karaktärsdrag, är sexuella läggningar och identiteter som avviker från 
heteronormen fortsatt att betrakta som avvikande och potentiellt stigmatiserande. 

Goffman (2014, s. 51) menar att interaktionen mellan stigmatiserade och icke-stigmatiserade 
påverkas mycket av hur synligt stigmat är. Om en person innehar ett stigma med hög visibilitet, 
exempelvis ett fysiskt funktionshinder, kommer stigmat ha stor inverkan på den sociala 
interaktionen. Den stigmatiserade anses då vara misskrediterad. En del stigman är dock lättare 
att dölja för omgivningen och i dessa fall är det endast när stigmat blir synligt för andra som 
den stigmatiserade misskrediteras. Personer med dessa stigman är istället misskreditabla. 
Homosexualitet kan anses vara ett misskreditabelt stigma som kan vara mer eller mindre synligt 
i olika sammanhang. När ett stigma är synligt för omgivningen brukar det bemötas på olika sätt. 
Antingen reagerar omgivningen starkt och öppet på stigmat, men det är vanligare att stigmat 
snarare bortses ifrån (ibid., s. 27). Omgivningen beter sig som om de inte lagt märke till stigmat 
eller som att stigmat saknar betydelse. Detta sker ofta i välmening, men brukar efterföljas av 
beteenden som tyder på obehag eller obekvämlighet. Exempel på sådana är “försiktiga 
hänsynstaganden, vardagsord som plötsligt blir tabu, de undvikande stirrande blickarna, den 
konstlade glättigheten, den tvångsmässiga pratsamheten, den förlägna högtidligheten” 
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(Goffman, 2014, s. 27). När omgivningen inte tycks märka av stigmat, skapar det ofta en social 
situation som blir osäker för den stigmatiserade. Detta eftersom omgivningens attityder 
gentemot stigmat inte tydliggörs (ibid., s. 51). I samkönade föräldrars möten med 
familjebehandlare kan deras potentiella stigma antas bli mycket synligt i kontrast mot andra 
situationer där deras sexuella läggning inte är lika uppenbar för omgivningen. 

4. METOD 
Detta kapitel redogör inledningsvis för studiens vetenskapsfilosofiska utgångspunkt. 
Fortsättningsvis presenteras studiens val av metod och urval, genomförande, metodologiska 
överväganden samt studiens tematiska analysmetod och hermeneutiska perspektiv. Därefter 
följer en diskussion om studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Avslutningsvis 
presenteras studiens etiska överväganden. 

4.1 Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt 
Studiens socialkonstruktionistiska ansats utgår från ett antagande om att verkligheten är socialt 
konstruerad och konstrueras i interaktion mellan människor (Alvesson & Sköldberg 2017, s. 
28; Payne, 2015, s. 40). I förlängningen innebär det att kunskap om verkligheten präglas av 
människors uppfattningar om den (Payne, 2015, s. 40). Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 
på sexualitet innebär att se på sexuella identiteter som socialt, historiskt och geografiskt 
konstruerade (Rosenberg, 2002, s. 63). 

Studien har en ambition om att se hur verkligheten konstrueras genom språket, också i fråga 
om omedvetna föreställningar om samkönade par. Detta genom att analysera hur vi sätter ord 
på tankegångar om hur familjebehandlare förhåller sig till heteronormen i mötet med 
samkönade föräldrar. Studiens syfte har en tydlig socialkonstruktionistisk utgångspunkt genom 
att det undersöker hur familjebehandlare konstruerar de sexuella kategorierna homosexuell och 
heterosexuell i relation till heteronormen och hur det påverkar deras föreställningar om hur 
samkönade föräldrar bör bemötas i familjebehandling. 

4.2 Kvalitativa intervjuer 
Eftersom syftet med studien är att undersöka familjebehandlares förhållningssätt till 
heteronormen i mötet med samkönade föräldrar, är kvalitativ forskningsintervju en användbar 
metod. Detta eftersom denna metod är användbar bland annat vid studerande av människors 
attityder, upplevelser och föreställningar. Vidare är intervjun den forskningsmetod som går 
mest på djupet i studerandet av dessa aspekter (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 160-161). Då 
mitt syfte är att skapa en djupare förståelse för hur olika förhållningssätt till heteronormativitet 
kan påverka familjebehandlares bemötande av samkönade föräldrar är intervju således en 
lämplig metod. 

Kvalitativa intervjuer kan ta sig olika form och variera i grad av struktur. Den typ av 
intervjumetod som använts i denna studie är semistrukturerade intervjuer. Vid 
semistrukturerade intervjuer förhåller sig forskaren till vissa frågor, men intervjupersonen har 
stort utrymme att utforma sina svar självständigt. En annan typ av intervjumetod är 
ostrukturerad intervju där forskaren kan ställa en enda fråga som intervjupersonen får besvara 
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och reflektera fritt utifrån (Bryman, 2018, s. 563). För att ge intervjuerna en viss struktur och 
inte riskera att intervjupersonerna skulle komma ifrån ämnet valde jag en semistrukturerad 
intervjumetod. 

4.2.1 Urval 
Studien baseras på forskningsintervjuer med fem yrkesverksamma med nuvarande eller tidigare 
erfarenhet av att arbeta med familjebehandling. I början av min urvalsprocess sökte jag 
intervjupersoner som i dagsläget arbetade med familjebehandling i syfte att få en aktuell bild 
av familjebehandlares föreställningar kring bemötande av samkönade föräldrar. Detta ansåg jag 
var viktigt i och med att attityder kring och förutsättningar för samkönade familjekonstellationer 
ändrats över tid. Dock hade jag svårigheter med att hitta intervjupersoner, vilket resulterade i 
att jag utökade mitt urval genom att även inkludera professionella med tidigare erfarenhet av 
att arbeta med familjebehandling. Av samma anledning - att det var svårt att lokalisera 
intervjupersoner - valde jag att inte enbart efterfråga intervjupersoner med erfarenhet av att 
arbeta med samkönade föräldrar i familjebehandling. 

Jag har använt mig av ett målstyrt urval och ett bekvämlighetsurval. När en forskare använder 
sig av målstyrt urval väljer hen ut intervjupersoner utifrån vissa villkor som gör det möjligt att 
besvara ens frågeställningar (Bryman, 2018, s. 498). Jag använde mig av ett målstyrt urval 
genom att jag mejlade och ringde runt till familjeenheter samt genom att jag gjorde en förfrågan 
i en grupp på Facebook för socionomer vilket totalt resulterade i två intervjupersoner. Då det 
var svårt att lokalisera ytterligare intervjupersoner via ett målstyrt urval valde jag att även 
använda mig av ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att urvalet grundas på de 
personer som finns tillgängliga för forskaren (ibid., s. 243). I mitt fall innebar det att jag hörde 
mig för i mitt eget kontaktnät vilket resulterade i ytterligare tre intervjupersoner. 

Två av intervjupersonerna hade erfarenhet av att möta samkönade föräldrar i familjebehandling. 
En tredje intervjuperson saknade erfarenhet av att arbeta med samkönade föräldrar i 
familjebehandling, men hade mött samkönade föräldrar i sin yrkesroll då hen lett 
föräldrautbildningar samt mött familjer på öppna förskolan. Två av intervjupersonerna hade 
ingen erfarenhet av att möta samkönade föräldrar. Intervjupersonerna var mellan 31 och 60 år. 
Samtliga intervjupersoner är eller har varit verksamma som familjebehandlare i Mellansverige, 
varav två i mindre tätorter och tre i större städer. 

4.3 Genomförande 
Totalt genomfördes fem intervjuer. Intervjuerna varade mellan 43 och 70 minuter. Mot 
bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika fysiska möten i 
kölvattnet av Covid-19, genomfördes tre av intervjuerna via det digitala mötesverktyget Skype 
och en av intervjuerna via FaceTime. En intervju genomfördes fysiskt utifrån en önskan om 
detta från intervjupersonen. Den fysiska intervjun genomfördes under förutsättning att vi båda 
var symptomfria och höll avstånd till varandra. Intervjuerna spelades in på min mobiltelefon 
via ett röstinspelningsverktyg. En fördel med att intervjuerna i första hand genomfördes via 
digitala mötesverktyg var att intervjupersonernas geografiska placering minskade i betydelse 
och att jag således kunde nå ut till fler verksamheter med min förfrågan om deltagande i studien. 
En nackdel är å andra sidan att samspelet blir sämre vid digitala intervjuer då det inte finns lika 
stora möjligheter att tolka varandras kroppsspråk. Till exempel upplevde jag det vara lättare att 
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tolka intervjupersonen och ställa följdfrågor utan att avbryta vid den fysiska intervjun i 
jämförelse med de resterande som skedde digitalt. 

Enligt Padgett (2017, s. 115) utformas intervjuguiden innan intervjutillfället då forskaren ska 
genomföra semistrukturerade intervjuer. Frågorna ska i möjligaste mån vara öppna och 
beroende på hur utförliga svar respondenterna ger behöver alla frågor inte nödvändigtvis ställas. 
Vid utformandet av intervjuguiden (se bilaga 2) formulerades således öppna frågor i den 
utsträckning det var möjligt. Frågorna delades in i tre teman: “inledande frågor”, “frågor om 
familj” och “frågor om bemötande”. Det fanns dock en flexibilitet i vilken ordning frågorna 
ställdes under intervjuerna, likaså fanns det en flexibilitet inför att ställa frågor som inte ingick 
i intervjuguiden men som knöt an till något som intervjupersonen sagt (jmf. Bryman, 2018, s. 
563). Intervjuguiden ändrades något efter den första intervjun för att bättre kunna svara mot 
studiens syfte och frågeställningar. 

Efter genomförda intervjuer fördes ljudfilerna över till min dator för transkribering och 
raderades sedan från min mobiltelefon. De skrivna transkriptionerna av intervjuerna utgjorde 
sedan det material som jag utgick från vid kodning och tematisering i analysen. För att säkra 
intervjupersonernas anonymitet har jag valt att inte skriva ut deras namn (jmf. Padgett, 2017, s. 
146). Istället har intervjupersonerna tilldelats olika nummer så som IP1 och IP2 och så vidare. 
Tvekljud som ”hm” och ”eh” utelämnas vid transkribering om de inte tillför något (ibid., s. 
147). Vid transkriberingen skrevs tvekljud ut men i analysen togs dessa endast med då det hade 
betydelse för analysen. Citaten från analysen skrevs även delvis om till skriftspråk för att öka 
läsbarheten. 

4.4 Metodöverväganden 
I kvantitativ tradition ska beskrivningen av verkligheten vara så objektiv och entydig som 
möjligt. Det finns inget utrymme för tolkningar, förklaringar eller spekulationer (Sohlberg & 
Sohlberg, 2019, s. 118). I kvalitativ tradition finns istället en mångfald av beskrivningar av 
verkligheten och dessa är ofta rika på innehåll och rymmer flera dimensioner (ibid., s. 121). En 
kritik som riktats mot kvantitativ tradition är dess positivistiska antagande om att det finns en 
objektiv verklighet som kan studeras (ibid., s. 120). Kvalitativ tradition har en metodologisk 
begränsning i att den inte mäter fenomen. Den har också en begränsning i att inte kunna ge en 
objektiv bild av verkligheten. Således skulle kvalitativ metod kunna kritiseras för att vara 
intersubjektiv (ibid., s. 118). Eftersom syftet med min studie är att fånga familjebehandlares 
förhållningssätt och inte en objektiv beskrivning av verkligheten anser jag dock kvalitativ 
metod vara mest lämplig. 

4.5 Hermeneutik och tematisk analys 
Intervjumaterialet analyserades genom en tematisk analys. Tematisk analys används för att 
identifiera och analysera teman i ett material. Vidare organiserar tematisk analys det empiriska 
materialet på detaljnivå. Teman definieras som mönster som går att utläsa i materialet och som 
fångar upp något viktigt i förhållande till forskningsfrågan (Braun & Clarke, 2006). 

I den tematiska analysen av det empiriska materialet anlades ett hermeneutiskt perspektiv. Ett 
grundläggande hermeneutiskt antagande är att vår förståelse av ett fenomen är beroende av 
pendlingen mellan del och helhet i den så kallade hermeneutiska cirkeln (Alvesson & 
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Sköldberg, s. 2017, s. 134). I min analys av det empiriska materialet har det inneburit att 
enskilda teman ses i relation till hela det empiriska materialet och att hela det empiriska 
materialet ses i relation till enskilda teman. 

I analysprocessen har jag arbetat abduktivt, vilket innebär en växelverkan mellan ett induktivt 
och ett deduktivt förhållningssätt till materialet (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 14). I första 
hand har ett deduktivt förhållningssätt antagits i analysen av det empiriska materialet vilket 
innebär att jag till största del utgått från studiens teoretiska utgångspunkt. Då jag har närmat 
mig materialet har jag även antagit ett induktivt förhållningssätt vilket inneburit att jag arbetat 
förutsättningslöst i delar av analysprocessen (Braun & Clarke, 2006). Genom att arbeta 
induktivt upptäckte jag att materialet inte riktigt besvarade studiens syfte. Således förändrade 
jag studiens syfte för att bättre fånga det som kom fram i analysen av det empiriska materialet. 

Materialet kodades och tematiserades utifrån Braun och Clarkes (2006) modell för tematisk 
analys. I den första fasen av den tematiska analysprocessen bekantade jag mig med det 
empiriska materialet genom att läsa transkriptionerna från intervjuerna ett flertal gånger. Under 
läsningen tog jag anteckningar och markerade potentiella koder i materialet. I den andra fasen 
kodade jag mönster i materialet som jag fann intressanta utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Dessa koder delade jag sedan in i potentiella teman. I nästa steg kontrollerade 
jag dessa temans relevans mot studiens syfte och frågeställningar. I det sista steget definierades 
de slutliga temana och avgränsades gentemot varandra. I detta steg slogs även teman med 
liknande koder ihop för att bidra till en mer sammanhängande analys med en tydligare röd tråd. 

4.6 Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 
Validiteten i en kvalitativ studie ökar om studiens resultat pekar mot en och samma tolkning 
och utesluter andra (Ruth, 1991). För att kunna tillgodose validiteten i min studie har jag använt 
mig av tematisk analys. Den tematiska analysen har delvis hjälpt mig i att sortera i materialet 
och se resultat som pekar mot samma tolkning. Vidare bör empirin besvara de frågeställningar 
som forskaren har formulerat för att studien ska anses ha validitet (ibid.). Då empirin inte riktigt 
besvarade mitt ursprungliga syfte med studien förändrades syftet för att bättre kunna besvaras. 
Således kan studiens validitet också ha ökat. 

Reliabilitet handlar i förhållande till kvalitativ metod om att forskaren är medveten om var 
gränsen för dennes upplevelsevärld i förhållande till det fenomen som studeras går. Ett sätt att 
visa på reliabilitet är att ställa så öppna frågor som möjligt, varför jag under intervjuerna försökt 
ställa så få ledande frågor som möjligt (Ruth, 1991). Jag har också försökt skilja på min egen 
förståelse och mina tolkningar av det studerade fenomenet och intervjupersonernas förståelse 
genom att bland annat ställa frågor till intervjupersonerna som inte speglar min egen 
förförståelse eller åsikt. I analysen av materialet har jag försökt att vara tydlig med att skilja på 
vad intervjupersonerna uttrycker och vad mina tolkningar är i förhållande till vad de uttrycker. 

Enligt Ruth (1991) går det endast att generalisera en kvalitativ studies beskrivning om det finns 
en teoretisk förankring av beskrivningen i studien. Eftersom kunskapsöversikten visar att 
bemötande av HBTQ-personer spänner över flera discipliner och att heteronormativitet som 
teoretiskt begrepp används inom olika forskningsområden kanske studien kan nå en viss grad 
av generaliserbarhet. Enligt Sohlberg och Sohlberg (2019, s. 161) är det dock svårt att 
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generalisera resultat från kvalitativa intervjuer eftersom deltagarna ofta är få. I praktiken är det 
dock inte ovanligt att resultat av intervjustudier generaliseras utöver de fall som studeras. 
Eftersom min intervjustudie omfattar fem personer kan resultatet inte antas vara statiskt säkert 
eller ge någon allmän bild av familjebehandlares förhållningssätt till heteronormen och hur det 
påverkar deras bemötande av samkönade föräldrar. Det går däremot inte att utesluta att andra 
familjebehandlare kan känna igen sig i familjebehandlarnas resonemang. 

4.7 Etiska överväganden 
När en intervjustudie ska genomföras ska forskaren förhålla sig till vetenskapsrådets 
individskyddskrav som preciseras i fyra allmänna krav på forskningen (Vetenskapsrådet, 1990, 
s. 2). Det första kravet är informationskravet vilket innebär att forskaren är skyldig att informera 
deltagarna om syftet med forskningsarbetet och om deras rätt att bestämma över sin medverkan 
(ibid., s. 7). För att uppfylla informationskravet delgavs intervjupersonerna information om 
studiens syfte och om deras rätt att avbryta deras medverkan i samband med förfrågan om 
deltagande i studien samt muntligt i början av varje intervju (se bilaga 1). Det andra kravet är 
samtyckeskravet och innebär att deltagare i en studie avgör själva om de vill medverka (ibid, s. 
9). För att uppfylla samtyckeskravet inhämtades skriftliga samtycken från intervjupersonerna 
innan intervjuerna. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att ingående 
uppgifter om deltagare i en studie ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 
dem (ibid., s. 12). För att uppfylla konfidentialitetskravet förvarades uppgifter om 
intervjupersonerna på ett säkert sätt. Vidare anonymiserades uppgifter som lämnades och som 
riskerade att röja intervjupersonens anonymitet. Det fjärde kravet är nyttjandekravet och 
innebär att uppgifter om enskilda personer endast får användas i forskningssammanhang (ibid., 
s. 14). Nyttjandekravet följs genom att de uppgifter som enskilda lämnat i samband med 
intervjuerna endast används i vetenskapligt syfte. 

Eftersom intervjupersonerna inte har fått se de transkriberade intervjuerna finns risk att jag kan 
ha missförstått eller misstolkat deras svar. Detta är således något jag reflekterat över när jag 
analyserat det empiriska materialet. För att undvika missförstånd har jag i analysprocessen gått 
tillbaka till transkriberingarna för att se citaten i dess kontext när jag analyserat dem. 

Då syftet och frågeställningarna förändrades efter att intervjuerna var gjorda finns risk att det 
kan ha påverkat intervjupersonernas inställning till att delta i studien. Syftet och 
frågeställningarna har kommit att fokusera mer på heteronormer och bemötande, då 
intervjupersonerna i mycket högre utsträckning gav uttryck för föreställningar kring själva 
bemötandet än om samkönade föräldrars familjeliv och familjebildning i sig som var det 
ursprungliga syftet. Å andra sidan justerades syftet och frågeställningarna för att bättre 
motsvara vad som kommit fram i intervjuerna. Om inte syftet hade modifierats hade det kunnat 
vara problematiskt eftersom intervjupersonernas svar i lika hög utsträckning inte hade fått 
komma till sin rätt. 

5. RESULTAT OCH ANALYS 
I följande kapitel presenteras resultatet av intervjustudien. Materialet har kodats och fem teman 
av familjebehandlares föreställningar kring bemötande av samkönade föräldrar har urskilts. 
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Varje tema kommer att presenteras och analyseras utifrån studiens syfte om att undersöka hur 
familjebehandlare förhåller sig till heteronormen i mötet med samkönade föräldrar. Analysen 
kommer att ske med utgångspunkt i queerteorin och dess heteronormativitetsbegrepp. 
Ytterligare viktiga teoretiska begrepp i analysen är stigmatisering, under- och överfokusering, 
exotifiering samt den heterosexuella matrisen. Följande teman som presenteras och analyseras 
är samma bemötande oavsett sexuell läggning, anpassningar för inkludering i bemötandet, 
nyfiket förhållningssätt till samkönade par, kunskap som beredskap samt föreställningar kring 
kön och sexualitet. 

5.1 Same same – samma bemötande oavsett sexuell läggning 
Flera intervjupersoner framhåller att deras bemötande av samkönade par inte skiljer sig från hur 
de bemöter olikkönade. Till exempel uttrycker IP3 följande: 

jag har träffat samkönade familjer […] både här och när jag jobbade som familjebehandlare […] 
och jag tycker att det är samma sak same same (IP3) 

Samma intervjuperson menar vidare att hen inte anser att det spelar någon roll vilket kön en 
människa blir kär i, eftersom “kärlek är kärlek”. Hen anser därmed att familjebehandlares 
bemötande av samkönade och olikkönade föräldrar inte behöver skilja sig åt, då det inte finns 
några särskilda skillnader mellan icke-heterosexuella och heterosexuella föräldrar. En annan 
intervjuperson, IP1, beskriver hur hen å ena sidan skulle “göra allt för att va som vanligt” om 
hen kom i kontakt med samkönade par i familjebehandling, men att hen å andra sidan anpassar 
sitt bemötande efter varje enskild familj. Hen tydliggör att anpassningarna inte handlar om kön 
och sexualitet utan andra faktorer såsom exempelvis personlighet. Flera andra intervjupersoner 
resonerar på liknande sätt. Exempelvis menar IP5 att möten med samkönade föräldrar sällan 
behandlar sexualitet eller problem relaterade till brytande mot heteronormen: 

[…] men dom som e här som e som vart samkönat par de e ju, det e ju ingen skillnad i den typen av 
problem som dom har asså. Det e ju inte kopplat till deras sexualitet eller deras såhär vuxenrelation, 
utan det e ju ofta som sagt antingen att dom har egna svårigheter i form av psykiatriska diagnoser 
eller ja, ibland bara okunskap är det ju också eller att det e utmanande barn så som dom behöver 
hjälp att vägleda. (IP5) 

Bilden av att samkönade par i familjebehandling sällan talar om eventuella problem kopplat till 
att vara regnbågsfamilj delas av IP4, som dock menar att familjebehandlare måste vara beredda 
att tala om detta ifall paret uttrycker ett behov av det. Hen menar att detta är en del av 
yrkesrollen, förmågan att anpassa bemötandet efter varje enskilt par. Dock understryker 
intervjupersonen att hen själv inte skulle ta upp ämnet: 

[…] om det är ett problem så tar föräldrarna upp det själva. Jag vill ju inte vara inne och rota i, tänker 
att det är, jag vill inte problematisera det om inte dom själva gör det. Så tänker jag väl. (IP4) 

Detta förhållningssätt – att behandla samkönade föräldrar på samma sätt som heterosexuella – 
följs ofta, som vi sett ovan, av resonemang kring hur sexuell läggning saknar betydelse. Denna 
ståndpunkt skulle kunna tolkas vara oförenlig med antagandet att det i samhället finns en stark 
heteronorm. I ett heteronormativt samhälle tillskrivs nämligen sexuell läggning en stor 
betydelse, då heterosexualitet premieras och avvikande från detta leder till negativa 
konsekvenser för individen (jmf. Rosenberg, 2002, s. 100-101). Att påstå att det inte finns 
någon skillnad mellan sam- och olikkönade föräldrar, kan därför tolkas som ett osynliggörande 
av sexualiteter som faller utanför heteronormen. Detta eftersom de unika erfarenheter som 
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samkönade föräldrar kan besitta riskerar att inte uppmärksammas eller förminskas. Vidare kan 
heteronormativitet ta sig uttryck i form av just osynliggörande av icke-heterosexuella 
erfarenheter (ibid.). Detta kan också förstås som en underfokusering av sexuell läggning i mötet 
mellan familjebehandlare och samkönade föräldrar (jmf. Kerosuo & Nilsson Lööv, 2017, s. 
175). Förhållningssättet kan även förstås som att intervjupersonerna säger sig vara neutrala eller 
blinda för sexuell läggning, vilket kan innebära att man som behandlare missar de unika 
utmaningar som HBTQ-personer ställs inför och inte inser sin egen heteronormativa 
utgångspunkt (American Psychological Association, 2011). 

Att bemöta samkönade föräldrar på samma sätt som heterosexuella kan även tolkas som att 
intervjupersonerna, på ett implicit sätt, gör motstånd mot heteronormen. Genom att 
intervjupersonerna behandlar alla lika finns dock risk att de osynliggör icke-heterosexuella 
uttryck (jmf. Rosenberg, 2002, s. 100-101). Således finns risk att de i sitt motstånd mot 
heteronormen samtidigt riskerar att medverka till att samma norm upprätthålls. Min tolkning är 
att intervjupersonerna av välvilja bemöter samkönade och olikkönade på samma sätt. De vill 
således visa på öppenhet, inkludering och likabehandling. Men genom att behandla samkönade 
och olikkönade par på samma sätt riskerar de att förbise samkönade pars unika erfarenheter, 
utmaningar och behov (jmf. Kerosuo & Nilsson Lööv, 2017, s. 175). 

Vi kan också tolka förhållningssättet utifrån antagandet om att sexualiteter som faller utanför 
heteronormen är potentiellt stigmatiserande. Enligt Goffman (2014, s. 51) påverkas 
interaktionen med stigmatiserade personer av hur synligt stigmat är. I samkönade föräldrars 
möte med familjebehandlare kan vi tänka oss att stigmat är mycket visibelt snarare än dolt, då 
båda föräldrar deltar i mötet. En vanlig strategi i interaktioner med stigmatiserade, är att inte 
låtsas om stigmat (ibid., s. 27). Detta kan vi tolka att familjebehandlarna gör bland annat då de 
inte säger sig märka några skillnader mellan sam- och olikkönade föräldrar. Försöken till 
bortseende från en avvikelse eller ett stigma brukar ofta leda till en försiktighet i interaktionen. 
Att inte vilja problematisera samkönade föräldrars brytande mot heteronormen och viljan att 
“göra allt för att bete sig som vanligt” kan förstås som uttryck för en sådan försiktighet. 

5.2 Tåtassande och könsneutrala ord - anpassningar för inkludering i 
bemötandet 
Ett annat förhållningssätt till bemötande av samkönade par är att göra särskilda anpassningar i 
sitt bemötande. IP1 säger exempelvis att hens beteende förmodligen skulle vara annorlunda om 
hen mötte ett homosexuellt par, istället för ett heterosexuellt, i familjebehandling: 

Jag kanske skulle vara lite mer avvaktande, försiktigare kanske lite mjukare tror jag. Jaa men lite 
försiktigare […]  (IP1) 

IP1 menar vidare att försiktigheten grundar sig i en rädsla för att uppfattas som fördomsfull och 
att hen därför skulle vara mindre konfrontativ i sitt kommunikationssätt med samkönade 
föräldrar än med olikkönade. En annan intervjuperson, IP2, tror också att hen skulle vara mer 
förtänksam, “mer på tårna”, och menar att hens främsta fokus i mötet med samkönade föräldrar 
skulle vara att få dem att känna sig bekväma. Sedan skulle det centrala vara att inte belysa det 
faktum att det rör sig om föräldrar av samma kön: 



Kristin Andersson 

21 (38) 

Jag kanske skulle anstränga- inte anstränga det ska jag inte säga, men jag tror om jag ska va ärlig att 
jag skulle nånstans liksom plocka fram att nu ska jag inte liksom poängtera att dom är två mammor 
eller två pappor. (IP2) 

Att medvetet undvika att betona att det rör sig om ett samkönat par, kan dels tolkas som en 
underfokusering av annan sexuell läggning än heterosexuell, men även som en form av 
anpassning utifrån heteronormativitet (jmf. Kerosuo & Nilsson Lööv, 2017, s. 174-175). Att 
inte låtsas om icke-heterosexuella läggningar kan uppfattas som en heteronormativ åtgärd. 
Detta eftersom anpassningen osynliggör sexualiteter som faller utanför heteronormen, vilket är 
en konsekvens av heteronormativitet (Rosenberg, 2002, s. 101). Att undvika att betona att det 
rör sig om ett samkönat par i familjebehandlingssituationen kan å andra sidan tolkas som ett 
implicit motstånd mot heteronormen. Detta genom att man behandlar hetero- och icke-
heterosexuella lika och inte bestraffar icke-heterosexuella för att de avviker från heteronormen 
(jmf. ibid., s. 101). Här finns dock risk att familjebehandlare inte ser och bekräftar betydelsen 
av att klienterna är HBTQ-personer och vad det kan innebära för unika svårigheter och 
möjligheter (jmf. Kerosuo & Nilsson Lööv, 2017, s. 175). Här finns således också risk att 
familjebehandlare som gör implicit motstånd mot heteronormen samtidigt medverkar till att 
heteronormen upprätthålls genom att de inte synliggör de sexualiteter som faller utanför den 
(jmf. Rosenberg, 2002, s. 101). Det går även att tolka förhållningssättet utifrån antagandet att 
människor som lever utanför heteronormen potentiellt sett är stigmatiserade. Detta eftersom det 
är vanligt att, i interaktion med stigmatiserade, försöka frånse stigmat (Goffman, 2014, s. 27). 
Även försiktigheten, som båda intervjupersonerna nämner, går att tolka utifrån denna teori. 
Detta då försiktighet ofta uppstår i kontakten mellan stigmatiserade och icke-stigmatiserade och 
leder till olika anpassningar i beteendet (ibid., s. 51). 

Andra intervjupersoner resonerar kring särskilda anpassningar de gör för att minska eventuell 
exkludering av samkönade föräldrar. Sådana anpassningar var exempelvis att tala mer 
könsneutralt. Till exempel att använda ordet “partner” och “förälder” istället för könskodade 
uttryck som “man” eller “pappa”. IP4, som ofta håller föräldrakurser i sitt arbete, tänker mycket 
på hur hen uttrycker sig när hen leder grupper. Exempelvis försöker hen undvika att tala 
könsstereotypt, men också att hela tiden synliggöra att inte alla familjer har en mamma och en 
pappa. Intervjupersonen anser att det är viktigt att inte förutsätta att alla deltagare är 
heterosexuella och lever i heterosexuella familjekonstellationer. Vidare menar hen att 
inkludering kan handla om att sända ut “små signaler som gör skillnad”. IP4 resonerar här nedan 
kring hur denna signalering kan se ut. 

[…] att man tänker till kring hur broschyrer ser ut, att man tänker till kring miljön i väntrummet å 
att man satt upp, asså liksom visa det här med hbtq-diplomeringen och tänker till kring dom här 
grundläggande så formuleringarna å att det gör nån skillnad för hur folk upplever att dom blir 
bemötta (IP4) 

Ovanstående anpassningar i syfte att öka inkluderingen av samkönade föräldrar kan tolkas som 
att de tar avstamp i en medvetenhet och problematisering av heteronormativitet. Denna 
medvetenhet märks exempelvis genom att intervjupersonen betonar att det är viktigt att inte 
förutsätta heterosexualitet och att anpassningarna, såsom användande av könsneutrala ord eller 
synliggörande av fler familjekonstellationer, syftar till att motverka detta. Anpassningarna kan 
då också tolkas som ett motstånd mot ett heteronormativt bemötande av samkönade par och 
mot heteronormen i allmänhet (jmf. Rosenberg, 2002, s. 101). 
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5.3 ”Häftigt i den här lilla hålan” - ett nyfiket förhållningssätt 
Ytterligare en aspekt kring bemötande av samkönade par, som familjebehandlare framhöll var 
ståndpunkten att samkönade par var något intressant, nytt och spännande. Att möta samkönade 
föräldrar sågs som ett roligt eller stimulerande inslag i arbetet. Exempelvis resonerar IP2, som 
inte mött samkönade par, kring hur hen tror att hens första reaktion skulle vara om hen mötte 
ett samkönat par i familjebehandling: 

[…] jag skulle konstatera ”aa det är två mammor eller ”det är två pappor” för det skulle ju vara 
jätteroligt eftersom jag inte har- jag har ingen erfarenhet av det. (IP2) 

Intervjupersonen menar vidare att hen arbetat många år och “då tycker man allt nytt är roligt 
och spännande”. IP1 uttrycker sig på ett liknande sätt när hen beskriver hur hen skulle reagera 
ifall klienterna var en familj med samkönade föräldrar: 

[…] det är ju inte så vanligt och sen skulle jag tänka så här ”jaa va häftigt att vi har det här i 
(kommun) också i den här lilla hålan” typ så skulle jag tänka så skulle vara min egen inre reaktion 
sen skulle inte jag kanske inte säga så mycket mer om det då bara att- för det skulle inte va nån stor 
grej (IP1) 

Även andra intervjupersoner beskriver hur samkönade par kan mötas med nyfikenhet och 
intresse. IP5 beskriver hur hens kollegor reagerat som om samkönade föräldrar var något 
“sensationellt”. Det hade väckt frågor kring hur föräldraskap uppnås för samkönade par. IP4 
resonerar kring hur det blir när samkönade deltar i diskussioner om föräldraskap i hens 
föräldragrupper: 

Då blir det ju spännande när det kommer in ett samkönat par som kan beskriva hur det har varit för 
dom asså det lyfter ju, diskussionen hamnar ju på en, på ett lite annat plan. (IP4) 

Att se samkönade par som något spännande, nytt och ovanligt kan förstås som ett uttryck för 
heteronormativa föreställningar. Enligt Ambjörnsson (2006, s. 113) kan heteronormen få icke-
heterosexualitet att framstå som avvikande och udda. Vi kan även förstå detta som en 
exotifiering av samkönade par, vilket kan ses som ett resultat av heteronormativa föreställningar 
hos familjebehandlarna (jmf. Kerosuo & Nilsson Lööv, 2017, s. 174-175). Frågor om hur 
samkönade par bildar familj samt föreställningen om att samkönade föräldrar skulle tillföra nya, 
spännande, perspektiv i föräldragruppen kan tolkas som uttryck för en heteronormativ 
föreställning om att heterosexuella par blir gravida på ”vanlig” väg till skillnad från samkönade 
par (Ambjörnsson, 2006, s. 113). I föreställningen om att heterosexuella par blir gravida 
på ”vanlig” väg utesluts dessutom alla som faller utanför normen om att få barn via 
heterosexuellt penetrerande samlag. 

5.4 Undvika att “trampa i heteronormklaveret” - Kunskap som beredskap 
Ett flertal intervjupersoner lyfter fram kunskap om HBTQ-frågor som en aspekt som inverkar 
på deras bemötande av klienter som bryter mot heteronormen. En intervjuperson, IP1, berättar 
hur hen insåg sin egen okunskap kring HBTQ när hen mötte en pansexuell 1klient: 

[…] ååh va intressant det va å lära sig. För jag frågade ju den här flickan å hon berätta ju jättemycket 
men jag har glömt bort- men så här men hur okunnig och hur mycket som har hänt liksom hur lite 

                                                
1 Termen pansexuell åsyftar en sexuell läggning där personen är sexuellt attraherad av andra oberoende av deras 
könstillhörighet (RFSL, 2019). Pansexualitet kan ses som en identitet som ingår i HBTQ-begreppet. 



Kristin Andersson 

23 (38) 

jag vet fast jag har jobbat inom socialtjänsten- jag har ju jobbat med människor- asså såhär hur 
mycket stor okunskap det finns […] (IP1) 

I citatet ovan beskriver IP1 hur hen mot bakgrund av sin okunskap ställde frågor kring 
pansexualitet till klienten som berättade “jättemycket”. Att intervjupersonen först i kontakten 
med en icke-heterosexuell klient, blir medveten om sin okunskap kring HBTQ kan förstås som 
ett resultat av heteronormativitet. När heterosexualitet framställs som det naturliga och normala, 
riskerar andra sexualiteter och identiteter att osynliggöras och förbises (jmf. Rosenberg, 2002, 
s. 100-101). Det kan då förklara att intervjupersonen inte tidigare insett sin okunskap kring 
andra sexuella uttryck än heterosexuella. Vi kan även tänka oss att situationen, där 
familjebehandlaren ställer frågor och uttrycker intresse av att lära sig mer kring pansexualitet, 
riskerar att skapa en överfokusering på den icke-heteronormativa sexualiteten. Pansexualiteten 
riskerar då att ges större betydelse och fokus i samtalet, än vad som klienten eventuellt uppfattar 
är relevant (jmf. Israel et al., 2008; Kerosuo & Nilsson Lööv, 2017, s. 174-175). 
Intervjupersonens intresse för pansexualieteten kan även tolkas som en exotifiering av denna 
sexualitet (jmf. Kerosuo & Nilsson Lööv, 2017, s. 174-175). IP1:s vilja att lära sig mer skulle 
å andra sidan kunna tolkas som en implicit vilja att göra motstånd mot heteronormen. Detta 
eftersom hen problematiserar sin egen okunskap kring pansexualitet och vill åtgärda det. 
Genom att vara nyfiken och låta flickan berätta riskerar IP1 dock att upprätthålla heteronormen 
genom att måla upp pansexualitet som något intressant och främmande (jmf. Ambjörnsson, 
2006, s. 113; Kerosuo & Nilsson Lööv, 2017, s. 175). 

Flera intervjupersoner anser att okunskapen kring HBTQ är stor bland socialarbetare. IP1 menar 
att många är “gamla stofiler” och IP5 beskriver hur en del kollegor inte kan särskilt mycket om 
“andra typer av läggningar eller identiteter”. Detta kan då leda till att de reagerar med att tycka 
att icke-heterosexuella uttryck är “nymodigheter” och något märkligt. Enligt IP5 är dock dessa 
attityder inte särskilt djupgående, utan de kan lätt ändras om “någon förklarar vad det handlar 
om”. Ett sätt att förklara innebörden av HBTQ-begreppet, är genom utbildning på arbetsplatsen. 
Detta är något flera intervjupersoner menar är centralt för att öka kunskapen bland medarbetare. 
IP4 beskriver hur en sådan utbildning påverkade hen och henoms kollegor: 

[…] det är ju en hel skog av begrepp som jag tror att många av oss inte riktigt hade koll på men som 
vi nu åtminstone har lite bättre koll på. Ja men allt från liksom det här med cis och icke-binära och 
trans och ja men alla dom här begreppen som finns. Där var det ju uppenbart att där hade vi en del 
att lära oss och tycker ja absolut att det känns som att det har blivit en ökad medvetenhet i 
arbetsgruppen om det och hur vi ska försöka förhålla oss för att inte liksom trampa i 
heteronormklaveret. (IP4) 

I ovanstående citat beskriver IP4 hur en utbildning som föranledde en HBTQ-diplomering av 
dennes verksamhet ledde till ökad kunskap om vissa begrepp och hur det kan bidra till att 
förebygga ett heteronormativt bemötande av klienter. Utbildning kan här tolkas som en åtgärd 
för att motverka heteronormativitet, genom synliggörande av icke-heterosexuella uttryck (jmf. 
Rosenberg, 2002, s. 101). 

5.4.1 Socialtjänstgeografier – kunskap och kommunstorlek 
Ett flertal intervjupersoner menar att familjebehandlares kunskap om samkönade föräldrar 
påverkas av hur stor erfarenhet behandlaren har av att möta denna grupp. Denna erfarenhet, 
resonerar de, har stark koppling till storleken på kommunen familjebehandlaren arbetar i. De 
två intervjupersoner vilka saknade erfarenhet av att möta samkönade föräldrar, hade framför 
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allt varit verksamma i mindre kommuner. En av dessa, IP1, menar att det “nog är ganska 
ovanligt” med samkönade föräldrar i små kommuner, och att det förmodligen ser annorlunda 
ut i större städer. Hen menar även att möjligheten att hålla sig á jour med ny kunskap skiljer sig 
åt mellan familjebehandlare i små respektive större kommuner. Hen tydliggör detta resonemang 
genom sina erfarenheter av en tidigare anställning i en större kommun: 

[…] där var man ju mer uppdaterad för det är ju liksom en relativt stor stad där familjebehandling 
är en stor verksamhet med femti sexti sjutti familjebehandlare, jämfört med en liten kommun där 
man är kanske fyra familjebehandlare som sitter i ett hus utanför. Så att man är inte med i matchen 
alls på samma sätt. (IP1) 

Även familjebehandlare, verksamma i större kommuner, resonerar kring kommunstorlek som 
en faktor som påverkar: 

[…] det här (kommun) är ju ändå en stor stad det finns, asså folk kanske har mindre fördomar och 
man kanske också då blir mindre rädd eller försiktig när det gäller å ta kontakt med en familjeenhet 
[…] Å vara ganska öppen å då har det mer blivit att det här är inge konstigare än- det e inge konstigt 
utan vi gör som vanligt men vi försöker å inte trampa i heteronormsklaveret för mycke så. (IP4) 

IP4 uppfattar kollegor liksom klienter som toleranta, vilken hen menar kan sammankopplas 
med att hen arbetar i en större stad. Hen tror även att det kan göra att fler samkönade par söker 
sig till verksamheten. Intervjupersonen reflekterar även över detta i relation till att 
verksamheten blev HBTQ-certifierade. IP4 beskriver hur arbetsplatsen innan utbildningen var 
öppen och medveten då det inte var något ovanligt förekommande med samkönade par i 
familjebehandling på arbetsplatsen. Således beskriver hen hur de på arbetsplatsen efter 
utbildningen ”gör som vanligt” men att utbildningen gett ökad kunskap om vilka fällor man kan 
gå i och hur man kan undvika dessa. 

5.5 “Vi danas olika i våra könsroller” - Föreställningar om kön och sexualitet 
Ytterligare ett tema som kan urskiljas i intervjupersonernas förhållningssätt i möten med 
samkönade föräldrar, var föreställningar kring samkönade föräldrars familjeliv, familjebildning 
och behov i familjebehandling. 

5.5.1 Föreställningar om samkönat föräldraskap 
Flera intervjupersoner resonerar kring att samkönade föräldrar har haft en mer komplicerad väg 
till föräldraskap än olikkönade föräldrar. IP5 menar att samkönade par inte får barn “spontant” 
eller “av misstag”, utan att barnen ofta är mycket planerade. Även IP4 resonerar på detta sätt 
och menar att det framför allt är processen att “överhuvudtaget kunna få ett barn” som skiljer 
samkönade från olikkönade föräldrar. IP2 menar att processen att bli förälder för samkönade 
par förmodligen innebär en del reflektion kring den blivande familjens brytande av 
heteronormen: 

[…] man ingår liksom inte i den heteronormativa världen så kanske man också har tänkt igenom sitt 
beslut att bilda familj på ett annat sätt. Det kanske finns en slags högre medvetenhet också i å med 
att man vet att man inte kommer att tillhöra majoritetskulturen eller liksom den heteronormativa 
delen i samhället, utan man kommer att ändå betraktas av en del på ett lite liksom nyfiket annorlunda 
sätt. Å i å med att man vet det så tänker jag också att man kanske även har funderat igenom på ett 
annat sätt hur kommer det här å bli för våra barn. Men det vet jag ju inte men jag kan tänka mej att 
det skulle kunna vara så. (IP2) 
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I citatet ovan ger IP2 uttryck för en föreställning om att samkönade par i högre utsträckning 
tänker igenom beslut som rör familjebildning än heterosexuella par. Här visar IP2 en 
medvetenhet om att samkönade par bryter mot heteronormen och vilka negativa konsekvenser 
det kan få för föräldrarna liksom för barnen. Intervjupersonen beskriver även hur hen menar att 
samkönade par blir sedda som annorlunda och granskade på ett nyfiket sätt av omgivningen. 
Således visar intervjupersonen en medvetenhet om hur icke-heterosexuella till följd av 
heteronormen i samhället ses som udda, avvikande och exotifieras (jmf. Ambjörnsson, 2006, s. 
113; Kerosuo & Nilsson Lööv, 2017, s. 175). 

En annan intervjuperson, IP5, upplever att samkönade föräldrar ibland kan erfara mer extern 
press än olikkönade och att hen upplevt att det ibland kan finnas behov av att samtala om det i 
familjebehandling. Hen menar även att detta kan göra det svårare för paret att söka stöd: 

[…] om det finns liksom stigma som hindrar en från å kanske uttrycka nä men besvär så blir det ju 
[…] inte lika lätt å komma tillbaka. Å jag tänker att som […] ett homosexuellt par att man- då tror 
jag att det finns ännu mer liksom så här att “jag får verkligen inte fuck this up” eller ”jag får inte 
liksom backa” för att då blir det- det e inte bara en representation av mitt eget misslyckade 
föräldraskap utan då är det ju såhär ah men det här kommer skyll- om jag inte fixar det här eller om 
det är nåt problem så kommer folk tänka att jag- men det här är för att vi e två mammor eller två 
pappor att det e därför det har blivit fel eller det är därför barnet gråter. Att man e liksom belastad 
med- ibland verkligt men å ibland inbillat- yttre press eller yttre liksom stress också från tydligt 
liksom så. (IP5) 

I ovanstående citat beskriver IP5 hur homosexuella par kan känna oro att problem kopplade till 
deras föräldraskap ska uppfattas bero på att de är samkönade. Detta kan förstås utifrån en 
heteronormativ kontext. På grund av heteronormativitet ses icke-heterosexuella uttryck som 
avvikande och det kan resultera i en överfokusering på individens icke-heterosexuella läggning 
(Ambjörnsson, 2006, s. 113; Kerosuo & Nilsson Lööv, 2017, s. 175). Detta kan manifesteras i 
att den sexuella läggningen tillskrivs en orimligt stor betydelse - exempelvis som förklaring till 
problem som, hos heterosexuella föräldrar, knappast skulle anses bero på att deras relation är 
olikkönad. I citatet ger intervjupersonen uttryck för en medvetenhet kring hur heteronormen 
verkar och vilka konsekvenser det kan få för samkönade par. 

Flera intervjupersoner reflekterar kring skillnader mellan manliga- och kvinnliga samkönade 
par. IP3 menar att det bland de manliga par hon träffat är vanligare med otrohet, jämfört med 
de kvinnliga. Hen resonerar att det kan bero på att vissa män har lättare för otrohet, men hen 
betonar att det endast handlar om spekulationer från hens sida. Intervjupersoner med erfarenhet 
av att möta samkönade par, har framför allt träffat kvinnliga sådana. Enligt IP3 har cirka 90 % 
av de samkönade paren hen mött i familjebehandling varit kvinnor. IP3 menar att detta beror 
på att kvinnor har lättare att söka hjälp än män: 

[…] dom har lättare å söka hjälp därför dom också e på, tror jag, mer lösningsinriktade relationistiskt 
å det tror jag e för att man är danad sån ändå i sin könsidentitet (IP3) 

IP3 ger uttryck för olika föreställningar om skillnader kopplade till kön och sexualitet som i 
citatet ovan. När IP3 resonerar om skillnader mellan manliga och kvinnliga samkönade par 
härleder hen det till skillnader kopplade till deras könstillhörighet. Denna föreställning kan 
förstås inom ramen för den heterosexuella matrisen. Kategorin kvinna och kvinnlighet 
konstrueras i förhållande till kategorin man och manlighet. Dessa två kategorier separeras från 
varandra och ses som dikotomier. Till exempel kan vi se hur kvinnlighet konstrueras som att 
vara mer lösningsinriktad och manlighet ses som att vara mer benägen till att vara otrogen. 
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Dessa egenskaper ställs alltid i relation till det andra könet inom ramen för den heterosexuella 
matrisen (Jmf. Butler, 2007, s. 208). 

5.5.2 Betydelsen av könsroller 
Flera intervjupersoner reflekterar kring betydelsen av könsroller i familjebehandling och menar 
att fokus på dessa blir större när de möter olikkönade par. Nedan resonerar IP3 kring detta: 

[…] när jag träffar asså vanliga heterosexuella relationer så blir jag mer, har jag mer fokus på 
könsroll tror jag eftersom vi blir danade olika i våra könsroller (IP3) 

Ovanstående citat kan tolkas som ett uttryck för heteronormativitet, där heterosexualitet blir en 
normgivande utgångspunkt för könade roller inom en familj. Genom att intervjupersonen 
benämner heterosexuella relationer som “vanliga”, tillskrivs samkönade relationer indirekt 
epitet som ovanliga och avvikande från den heterosexuella normen (jmf. Ambjörnsson, 2006, 
s. 113). 

IP3 menar vidare att det ökade fokuset på könsroller i mötet med heterosexuella föräldrar, beror 
på att män och kvinnor skiljer sig åt “både i kroppen och knoppen” vilket leder till svårigheter 
i kommunikationen. Hen menar exempelvis att kvinnor förstår varandra bättre än män förstår 
dem, och att de olika könen löser problem på olika sätt. Detta har, enligt intervjupersonen, i sin 
tur sin grund i både olika uppfostran, men också olika “kognitiva spår” i hjärnan hos män och 
kvinnor. Många av de problem som föräldrar söker familjebehandling för, menar IP3, beror på 
brister i kommunikationen. Hen menar att samkönade par inte har dessa problem i samma 
utsträckning som olikkönade, då de “oftast har samma tankespråk”. 

IP3 konstruerar manligt och kvinnligt och män och kvinnor som motsatser till varandra vilket 
kan förstås inom ramen för den heterosexuella matrisen. IP3 ger uttryck för två möjliga kön, 
man och kvinna, vilka hen separerar genom att tillskriva dem olika egenskaper som i sin tur får 
kommunikationsbrist som följd (jmf. Butler, 2007, s. 24). Även föreställningen att samkönade 
par har mindre kommunikationsproblem, kan förstås med utgångspunkt i detta resonemang. 
Intervjupersonen antyder att personer av samma kön förstår och kommunicerar med varandra 
bättre, då de är mer lika, än personer med olika kön. 

En annan intervjuperson, IP2, beskriver hur hen, i möten med olikkönade par, ibland använder 
sig av könsroller för att öka förståelsen mellan föräldrarna: 

[…] ja ibland kan använda mej av dom liksom lite, inte stereotypa könsrollerna men kanske ibland 
att jag kan liksom lite granna fånga upp det å kanske ibland säga “jaa du vet det här det är ganska 
vanligt att man tänker sådär som mamma” eller att “jaa ibland är det så att ibland är det så att pappor 
kan ha en liksom en tendens att”. Det kan jag vara ärlig me å säga det gör jag ibland […] å det e ju 
familjer där man känner också att man […] behöver hjälpa till å förstå varandra, man behöver ibland 
normalisera, avdramatisera- kan jag ibland använda mej av det (IP2) 

IP2 ger i ovanstående citat uttryck för föreställningar om kön som samverkar med 
föreställningar om sexualitet. Män och kvinnor och manligt och kvinnligt konstrueras i relation 
till varandra för att i det här fallet kunna förstå varandra bättre inom ramen för den 
heterosexuella relationen. Detta kan förstås utifrån den heterosexuella matrisen inom vilken 
kategorierna man och kvinna och maskulint och feminint konstrueras och separeras från 
varandra för att sedan knytas samman genom heterosexualitet (Butler, 2007, s. 208). 
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6. DISKUSSION 
Kapitlet inleds med en summering av studiens resultat och analys. Därefter diskuteras studiens 
resultat och analys i relation till tidigare forskning, metod och teori. Avslutningsvis diskuteras 
vilka slutsatser som kan dras av studien vad gäller socialt arbete som forskningsområde och 
vilka praktiska betydelser slutsatserna kan ha för socialt arbete som praktik. 

6.1 Summering 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur familjebehandlare förhåller sig till 
heteronormen i mötet med samkönade föräldrar, för att skapa en djupare förståelse för hur olika 
förhållningssätt till heteronormativitet kan påverka familjebehandlares bemötande av denna 
grupp. Resultatet av denna intervjustudie påvisade fem förhållningssätt till möten med 
samkönade föräldrar som de intervjuade familjebehandlarna gav uttryck för.	

Ett förhållningssätt var att bemöta samkönade föräldrar på samma sätt som olikkönade. 
Intervjupersonerna motiverade detta med att de ansåg att sexuell läggning saknade betydelse i 
mötet eller att de inte såg några särskilda skillnader mellan samkönade- och olikkönade 
föräldrar. Resonemang kring att sexuell läggning saknar betydelse, kan förstås som uttryck för 
heteronormativitet eftersom det bidrar till ett osynliggörande av icke-heterosexuella (jmf. 
Rosenberg, 2002, s. 101). Att bemöta samkönade föräldrar på samma sätt som olikkönade kan 
å andra sidan tolkas som att intervjupersonerna, på ett implicit sätt, gör motstånd mot 
heteronormen. Genom att intervjupersonerna behandlar alla lika finns dock risk att de 
osynliggör icke-heterosexuella uttryck (ibid.). Således riskerar de att i sitt motstånd mot 
heteronormen samtidigt medverka till att samma norm upprätthålls. 

Ett annat förhållningssätt som intervjupersonerna påtalade var att i mötet med samkönade 
föräldrar göra vissa anpassningar i syfte att vara inkluderande. Dessa anpassningar kunde 
exempelvis vara att vara mer försiktig och mjuk i bemötandet, att anstränga sig för att inte 
poängtera att föräldrarna var just samkönade samt att använda könsneutrala ord framför 
könsspecifika. Att bli mer försiktig i mötet med samkönade än olikkönade kan tolkas som en 
anpassning till följd av heteronormativitet. Detta eftersom osäkerheten kan leda till ett 
osynliggörande av icke-heterosexuella läggningar (jmf. Rosenberg, 2002, s. 101). 
Anpassningarna kan också tolkas som ett motstånd mot ett heteronormativt bemötande av 
samkönade par och mot heteronormen i allmänhet (ibid.). 

Ett tredje förhållningssätt till möten med samkönade föräldrar var att se dessa som ett spännande 
och intressant inslag i arbetet. De familjebehandlare som gav uttryck för detta förhållningssätt 
hade inte mött samkönade par i sitt arbete, och menade att de av denna anledning skulle reagera 
med nyfikenhet. Detta synsätt kan förstås som sprunget ur heteronormativitet, då heteronormen 
får icke-heterosexualitet att uppfattas som ovanligt och annorlunda (Ambjörnsson, 2006, s. 
113). Att betrakta samkönade par som något spännande kan även ses som en exotifiering, vilket 
också anses vara ett resultat av heteronormativa föreställningar (Kerosuo & Nilsson Lööv, 
2017, s. 174-175).	

Flera familjebehandlare lyfte också kunskap kring HBTQ som en viktig aspekt i bemötandet av 
samkönade föräldrar. De menade att kunskap minskade risken att begå snedsteg som kunde 
påverka bemötandet. Intervjupersonerna gav även uttryck för en uppfattning om att 
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familjebehandlares kunskap om samkönade föräldrar påverkades av hur stor erfarenhet man 
hade av att möta denna grupp. Ens praktiska erfarenhet tycktes vara kopplad till storleken på 
kommunen familjebehandlaren arbetade i. Att ge uttryck för ett behov av ökad kunskap kring 
HBTQ kan förstås utifrån att heteronormativitet ofta innebär att icke-heterosexuella uttryck 
osynliggörs, vilket kan resultera i okunskap kring dessa (jmf. Rosenberg, 2002, s. 101). 
Utbildning kan här tolkas som en åtgärd för att motverka heteronormativitet, genom 
synliggörande av icke-heterosexuella uttryck. 

Intervjupersonerna delade även med sig av reflektioner och uppfattningar kring samkönade 
föräldrars familjeliv, familjebildning och behov i familjebehandling. Här framkom exempelvis 
att intervjupersonerna menade att samkönade föräldrar ofta haft en mer komplicerad väg till 
föräldraskap och att deras val att bli föräldrar ofta var genomtänkt och medvetet. En 
intervjuperson uttryckte även en föreställning kring att samkönade föräldrar reflekterar kring 
vad deras brytande mot heteronormen kan komma att innebära för de kommande barnen. 
Intervjupersonerna menade även att de hade ett större fokus på könsroller i möten med 
heterosexuella par än i möten med samkönade par. Detta speglar en föreställning om att 
samkönade par är mer lika varandra och därför förstår varandra bättre varför man ej har 
kommunikationsproblem i samma utsträckning. Denna föreställning kan förstås inom ramen 
för den heterosexuella matrisen där män och kvinnor ges olika egenskaper och konstrueras som 
motsatser till varandra (Butler, 2007, s. 208). 

En slutsats som kan dras av denna studie, är att familjebehandlare ger uttryck för ett flertal olika 
förhållningssätt till heteronormen i bemötandet av samkönade föräldrar. Dessa förhållningssätt 
kan urskiljas i de föreställningar som intervjupersonerna uttrycker kring hur de anser att de 
bemöter eller bör bemöta samkönade föräldrar i familjebehandling. Exempel på dessa 
föreställningar är att bemöta samkönade föräldrar på samma sätt som heterosexuella, att de gör 
olika anpassningar för att vara inkluderande och att de ser samkönade par som spännande. 
Heteronormen kommer till uttryck på olika sätt i dessa föreställningar. Exempelvis kan 
föreställningen om samkönade föräldrar som något spännande, förstås utifrån att heteronormen 
får icke-heterosexuella uttryck att ses som avvikande och annorlunda (Ambjörnsson, 2006, s. 
113). Familjebehandlarna gör på olika sätt implicit motstånd mot heteronormen bland annat 
genom att behandla olikkönade- och samkönade föräldrar lika. Deras försök till motstånd och 
förändring riskerar dock att reproducera heteronormen trots deras ambition och vilja att göra 
det motsatta. 

6.2 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och tidigare forskning	
Tidigare forskning påvisar hur diskriminering av samkönade föräldrar har sin grund i 
heteronormativa föreställningar om att heterosexuella föräldrar är bättre lämpade än 
olikkönade. Detta på grund av att deras barn antas gå miste om förebilder av båda könen, vilket 
ansetts vara viktigt för barns psykologiska utveckling (Hicks refererad i Fish, 2008; Malmquist 
& Zetterqvist Nelson, 2008). Denna föreställning gav ingen av intervjupersonerna i denna 
studie uttryck för. När intervjupersonerna beskrev problem som samkönade föräldrar kunde 
möta, var de endast relaterade till den stigmatisering som samkönade kunde möta i deras 
brytande mot heteronormen. Intervjupersonerna problematiserade därmed inte samkönat 
föräldraskap, utan snarare samhällets attityder och bemötande gentemot homosexuella 
föräldrar. Könssammansättningen i föräldraparet, som tidigare forskning visat vara grunden för 
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att samkönade par ses som annorlunda (Malmquist & Zetterqvist Nelson, 2008), ansågs av flera 
intervjupersoner vara av liten eller ingen betydelse 	

Flera intervjupersoner menade att kunskap har stor betydelse för familjebehandlares bemötande 
av samkönade föräldrar. Denna föreställning är förenlig med tidigare forskning som visat att 
regnbågsfamiljer uppfattar att dåligt bemötande av dem i vården ofta hänger samman med 
okunskap kring HBTQ hos yrkesverksamma. Av denna anledning uppgav flera samkönade 
föräldrar att de tvingades utbilda personalen i HBTQ-frågor (Klittmark et al., 2018). Ett 
exempel på en liknande situation beskrevs av en av denna studies intervjupersoner. 
Intervjupersonen beskrev hur hen ställt många frågor kring en klients icke-heterosexuella 
läggning, på grund av sin egen okunskap kring denna.	

Tidigare forskning visar att samkönade föräldrar upplever att de behandlas annorlunda 
gentemot heterosexuella föräldrar (Zetterqvist Nelson, 2007, s. 8-9). Detta skulle kunna relatera 
till ett förhållningssätt som intervjupersoner beskriver, att göra särskilda anpassningar i sitt 
bemötande av samkönade par. Anpassningarna som familjebehandlarna gör skulle kunna tolkas 
vara uttryck för en medvetenhet om och ett motstånd mot heteronormen vilket skulle kunna 
innebära något positivt i bemötandet av samkönade föräldrar. Exempelvis om anpassningarna 
handlar om att använda könsneutrala ord eller att undvika diskuterande av könsroller. Särskilda 
anpassningar i bemötandet kan även tolkas som uttryck för osäkerhet hos behandlaren, 
exempelvis en överdriven försiktighet i mötet med just samkönade föräldrar. Forskning har 
visat att en del äldre HBTQ-personer uppskattar särskilda anpassningar i bemötandet utifrån 
deras HBTQ-identitet, medan andra föredrar att behandlas på samma sätt som de som inte bryter 
mot heteronormen (Löf & Olaison, 2020).	

Ett sätt att förhålla sig till heteronormen i mötet med samkönade föräldrar, som studiens 
intervjupersoner beskrev, var att bemöta samkönade par på samma sätt som olikkönade. Detta 
förhållningssätt kan ses i relation till tidigare forskning som visar att äldre HBTQ-personer 
föredrar att bli behandlade lika oavsett sexuell läggning och att särskild hänsyn inte ska tas till 
ens HBTQ-identitet (Löf & Olaison, 2020). Å andra sidan visar tidigare forskning även att 
samkönade par upplever att vårdpersonal inte tar hänsyn till särskilda behov som HBTQ-
föräldrar kan ha (Klittmark et al., 2018).	

Studien bidrar till att fylla en kunskapslucka om hur familjebehandlare förhåller sig till 
heteronormen i mötet med samkönade föräldrar och hur det påverkar deras bemötande. Tidigare 
studier kring socialarbetares attityder gentemot samkönade föräldrar är internationella och har 
många år på nacken. Denna studie kan således bidra med aktuell forskning om bemötande av 
samkönade föräldrar i socialt arbete utifrån en svensk kontext.	

6.3 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och teori	
Denna studie genomfördes med utgångspunkt i socialkonstruktivismen, där exempelvis sexuell 
läggning och kön ses som sociala konstruktioner, snarare än biologiskt determinerade 
(Rosenberg, 2002, s. 63). Vidare hade studien en queerteoretisk ansats, vilket bland annat 
innebär ett kritiskt förhållningssätt till heteronormativitet (Ambjörnsson, 2006, s. 53). Detta 
queerteoretiska begrepp användes i både studiens syfte och frågeställning. Det har i hög grad 
påverkat analysen, då uttryck för attityder där heterosexualitet framstår som det normala och 
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sexualiteter som faller utanför heteronormen framstår som avvikande har problematiserats. 
Exempelvis har uttryck där olikkönade par beskrivs som ”vanliga” problematiserats vilket 
kanske inte skett om jag hade haft en annan teoretisk utgångspunkt. 

Inom queerteorin problematiseras framför allt kön och sexualiteter, vilket har bidragit till att 
fokus i analysen i synnerhet legat på intervjupersonernas beskrivningar av dessa två faktorer 
(Rosenberg, 2002, s. 63). Hade studien istället haft en annan teoretisk utgångspunkt, hade fokus 
i analysen varit annorlunda. Exempelvis hade en intersektionell utgångspunkt bidragit till att 
analysen tagit mer hänsyn till hur olika sociala kategorier samverkar i mötet mellan 
familjebehandlare och samkönade föräldrar. Skiljer sig exempelvis familjebehandlares 
förhållningssätt till möten med samkönade föräldrar åt, beroende på om föräldrarna har hög 
eller låg socioekonomisk status? Eller kanske skiljer sig förhållningssättet beroende på om de 
samkönade föräldrarna tillhör etniska minoriteter eller inte? Möjligheten till en mer nyanserad 
och fördjupad analys av familjebehandlares förhållningssätt till möten med samkönade par, 
hade alltså kunnat genomföras med en annan eller en kompletterande teoretisk utgångspunkt än 
den valda.	

Slutligen kan även nämnas att användandet av Goffmans teorier kring stigma, har påverkat 
analysen. Genom att jag utgår från att personer som lever utanför heteronormen potentiellt sett 
är stigmatiserade, påverkas analysen av intervjupersonernas utsagor av detta antagande. Till 
exempel kan en anpassning i bemötandet av samkönade, såsom att en intervjuperson uppger att 
hen skulle vara försiktigare och mindre konfrontativ, förstås utifrån att mötet mellan 
familjebehandlaren och det samkönade paret är en interaktion mellan två stigmatiserade och en 
icke-stigmatiserad (förutsatt att familjebehandlaren inte också besitter ett visibelt stigma).	

6.4 Metoddiskussion	
Studien har en socialkonstruktionistisk ansats vilket har påverkat metodval och även resultat 
och analys. Enligt socialkonstruktionismen skapas verkligheten i mänsklig interaktion. Detta 
innebär således att kunskapen om verkligheten utgår från våra uppfattningar om den. Utifrån 
denna utgångspunkt har samkönade föräldrar setts som en social konstruktion som skapas i 
människors uppfattningar kring dem (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 28; Payne, 2015, s. 40). 
Intervjupersonernas föreställningar om samkönade föräldrar och deras bemötande av dessa, har 
därför tolkats säga något om familjebehandlares verkliga bemötande av samkönade föräldrar. 
Detta är dock bara en tolkning av fenomenet. Det innebär inte att det inte kan finnas flera 
tolkningar vilket också kan ses som en begränsning med min ansats. 

I min undersökning har jag använt mig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Detta har 
haft inverkan på resultatet på så sätt att mina förberedda frågor har påverkat intervjuernas 
innehåll. Kanske hade jag fått andra svar om jag använt mig av ostrukturerade intervjuer och 
intervjupersonerna fått reflektera helt fritt kring bemötande av samkönade föräldrar. Om jag 
använt ostrukturerade intervjuer hade det dock funnits en risk att intervjupersonerna inte hade 
hållit sig till ämnet och att syftet således inte skulle blivit besvarat. Att jag ställt följdfrågor kan 
också ha påverkat resultatet då de kan ha varit mer frekvent förekommande i vissa intervjuer 
än andra. 
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På grund av Covid-19 genomfördes de flesta intervjuerna digitalt. En av intervjuerna skedde 
dock i samma fysiska rum. Det finns en risk att detta kan ha inverkat på resultatet, i och med 
att kommunikationen mellan intervjuare och intervjuperson kan ha blivit annorlunda än när den 
sker digitalt. Dock varade intervjun ungefär lika länge som de digitala och inga uppenbara 
skillnader har kunnat härledas till denna skillnad i fysisk kontakt.	

Något jag reflekterat över är det faktum att några intervjupersoner hade erfarenhet av att ha 
mött samkönade föräldrar i familjebehandling, medan andra inte hade det. Tanken från början 
var att intervjupersonerna skulle ha erfarenhet av detta, men på grund av begränsade möjligheter 
att rekrytera intervjupersoner inkluderade jag även familjebehandlare utan denna erfarenhet. 
Det kan vara problematiskt att intervjua familjebehandlare som inte har haft erfarenhet av att 
möta samkönade föräldrar i familjebehandling eftersom deras svar kan bli väldigt spekulativa. 
Det kan vara svårt att föreställa sig hur man skulle agera i en situation man inte befunnit sig i. 
Å andra sidan tänker jag att deras medverkan, som utgår från att de faktiskt inte mött denna 
grupp, likväl kan spegla familjebehandlares föreställningar kring och förhållningssätt till möten 
med samkönade föräldrar. Kanske får vi en bredare och mer nyanserad bild av 
familjebehandlarnas föreställningar och förhållningssätt när studien både inkluderar de med 
praktisk erfarenhet av möten med samkönade och de som inte har detta. 

Det är möjligt att intervjupersonerna ger uttryck för åsikter som de tänker att jag som intervjuare 
förväntar mig att höra vilket då skulle kunna innebära att resultatet blir missvisande. Ett sätt att 
komma runt detta hade varit genom att genomföra observationer. Mot bakgrund av situationen 
kring covid-19 har observationer dock inte varit genomförbara. Det är även tänkbart att 
resultatet hade gett en annan bild eller åtminstone en bredare bild om jag intervjuat både 
samkönade föräldrar och familjebehandlare. Detta har dock inte varit möjligt mot bakgrund av 
studiens begränsningar.	

Det går att resonera kring huruvida min förförståelse kan ha påverkat studien. Eftersom jag är 
homosexuell och lever i en samkönad relation blir jag ständigt påmind om den heteronorm som 
finns i samhället. Således kan det ha funnits en förväntan hos mig om att hitta teman som tyder 
på heteronormativitet när jag närmat mig det empiriska materialet. I den tematiska analysen av 
materialet har jag därför försökt vara medveten om detta genom att jag när jag urskilt teman 
återvänt till transkriptionerna för att se dessa i deras sammanhang.	

6.5 Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 
En slutsats som kan dras av studien är att heteronormativitet präglar familjebehandlares 
förhållningssätt till möten med samkönade föräldrar. Det heteronormativa förhållningssättet, 
innebär dock inte att familjebehandlarna är negativt inställda till samkönade föräldrar. Tvärtom 
ger de uttryck för olika försök till att göra motstånd mot heteronormen och till förändring, 
exempelvis genom likabehandling och kunskapsinhämtning. Dessa försök riskerar dock att 
reproducera heteronormen trots ambitionen att göra det motsatta. Eftersom inga svenska studier 
gjorts på området kan denna slutsats bidra till att fylla en kunskapslucka inom socialt arbete 
som forskningsområde. 

Familjebehandling är en insats inom socialtjänsten där det samkönade föräldraskapet blir 
mycket synligt, vilket motiverar forskning kring vilket bemötande dessa föräldrar får inom 
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verksamheten. Denna studie har undersökt hur familjebehandlare förhåller sig i mötet med 
samkönade föräldrar. Vidare forskning om hur samkönade föräldrar upplever bemötande i 
socialt arbete och i familjebehandling kan ge en djupare och bredare förståelse. Likaså kan 
framtida forskning om bemötande av samkönade föräldrar ur ett intersektionellt perspektiv 
bidra till en djupare förståelse. Exempelvis forskning kring hur bemötande av samkönade par 
eventuellt påverkas av andra sociala kategorier som individerna tillhör och hur dessa kategorier 
samverkar. 

Slutsatserna som kan dras av studien kan även ha betydelse för det praktiska sociala arbetet. Att 
studien påvisat heteronormativa föreställningar i familjebehandlares förhållningssätt till 
bemötande av samkönade föräldrar, kan bidra till en ökad medvetenhet kring detta hos 
yrkesverksamma familjebehandlare. Studien har även visat att familjebehandlares motstånd 
mot heteronormativitet oavsiktligt kan riskera att reproducera heteronormativa föreställningar. 
Ökad medvetenhet kring detta hos yrkesverksamma, kan anses vara av betydelse för att minska 
riskerna för att omedvetet ge ett heteronormativt bemötande. Kunskap kring HBTQ var något 
flera intervjupersoner lyfte som en faktor som de ansåg påverkade bemötandet av samkönade 
föräldrar, vilket skulle kunna motivera arbetsgivare i socialt arbete till att utbilda sin personal 
kring heteronormativitet och icke-heterosexuellt föräldraskap. Med anledning av att antalet 
regnbågsfamiljer ökar, blir det än viktigare och mer angeläget för socialarbetare att hålla sig 
uppdaterade kring hur de bemöter dessa familjer på bästa sätt. Ett normkritiskt förhållningssätt 
i socialt arbete är därför nödvändigt. Detta kräver dock ett aktivt reflekterande över ens eget 
förhållningssätt för att inte riskera att omedvetet trampa i heteronormklaveret. 
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Förfrågan om deltagande i studie 

Jag är en socionomstudent som nu skall påbörja mitt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 
Centrum för Socialt Arbete, Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I 
examensarbetet undersöker jag familjebehandlares föreställningar om och förhållningssätt till 
normer om familjebildning och familjeliv och hur det eventuellt påverkar deras bemötande av 
samkönade föräldrar. Detta gör jag genom att genomföra en kvalitativ intervjustudie med 5-10 
professionella med erfarenhet av familjebehandling. 

Du tillfrågas därför som familjebehandlare om du är intresserad av att delta i denna studie med 
en intervju. Intervjuerna kommer att pågå i ca 45 minuter och genomföras med via digitala 
mötesverktyg som Zoom, Skype eller liknande. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas, 
samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. Det insamlade materialet 
kommer att förvaras så att endast jag och handledare kommer åt det under arbetets gång. De 
inspelade intervjuerna kommer att transkriberas och presenteras på ett sådant sätt att de inte går 
att härleda till intervjupersonerna. 

Jag planerar att utföra intervjuerna under vecka 16 och vecka 17. 

Återkom gärna om du har några funderingar kring studien. 

 
Med vänliga hälsningar, 

 
Kristin Andersson,  

Socionomstudent 
Telefon: 0767971892 

E-post: Kristin.Andersson.3764@student.uu.se 
 

Handledare: Linn Egeberg Holmgren 
FD, Universitetslektor 

Sociologiska institutionen, Centrum för socialt arbete  
Telefon: 0768-666 046 

E-post: linn.egeberg.holmgren@soc.uu.se 
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE 
 
Information  

Jag som gör denna intervju heter Kristin Andersson och läser termin 6 på socionomprogrammet 
vid Uppsala Universitet. Intervjun görs inom ramen för mitt examensarbete i form av en 
kandidatuppsats. Syftet med studien är att undersöka familjebehandlares föreställningar om och 
förhållningssätt till normer om familjebildning och familjeliv och hur det påverkar deras 
bemötande av samkönade föräldrar. 

Din medverkan är frivillig och du kan avbryta intervjun när som helst. Dina svar kommer 
behandlas så att obehöriga inte får tillgång till dem. De enda med tillgång till intervjumaterialet 
är jag och min handledare. Dina svar kommer att anonymiseras så att din identitet inte går att 
spåra.   
 
Jag beräknar att intervjun kommer att ta ca 45 min. Intervjun kommer att spelas in så att jag 
inte missar något du säger. Godkänner du att jag spelar in intervjun? (Om nej, tacka 
intervjupersonen för deras tid och informera om att intervjun inte kan genomföras om jag inte 
får spela in). Om intervjupersonen tackar ja, tacka för deras medverkan och fråga om 
intervjupersonen har några frågor innan intervjun börjar.  

Inledande frågor 

1. Ålder? Kommun/område du jobbar i.  
2. Beskriv din nuvarande yrkesroll. Hur länge har du arbetat här? 
3. Vad har du för tidigare utbildning eller tidigare erfarenheter av att arbeta med 

familjebehandling?  
 

Frågor om familj 

1. Beskriv, vad är en familj för dig? 
2. Berätta om familjerna du möter i ditt arbete, hur ser de ut? 
3. Vilka erfarenheter har du av att arbeta med familjer med samkönade föräldrar i 

familjebehandling? 
4. Berätta hur du tänker kring skillnader mellan familjer med samkönade- respektive 

olikkönade föräldrar vad gäller familjebildning och familjeliv?  
5. Om du gör de hur förhåller du dig till de skillnaderna i ditt arbete som 

familjebehandlare? 
6. Berätta om hur du förhåller dig till olika familjer, blir det skillnader i mötet?  
7. Om du upplever att det inte finns skillnader hur förhåller du dig till det i möten med 

samkönade föräldrar? 
Frågor om bemötande 

1. Upplever du att det finns skillnader i din syn på samkönade föräldrar jämfört med din 
syn på olikkönade föräldrar? 

2. Om ja, hur förhåller du dig till detta i ditt möte med samkönade föräldrar i 
familjebehandling? 

3. Hur förhåller du dig till heteronormen i ditt arbete som familjebehandlare? 
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4. Upplever du att det finns fördomar/normativa föreställningar om familjeliv och 
familjebildning osv på din arbetsplats/tidigare arbetsplats? 

Om ja, hur förebygger ni och hanterar ni dessa fördomar/normativa föreställningar på din 
arbetsplats? 


