
 

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier – ISV 

LiU Norrköping 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
Linköpings universitet, ISV, 60 

Adoption av ”samhällets barn” 

– En rättssociologisk studie av adoptionsbeslut gällande 

familjehemsplacerade barn 

Fredrika Billborn Matsson och Lina Lindman 

Handledare: Ann-Christine Petersson Hjelm 

Examinator: Karsten Åström 

 

Examensarbete på grundläggande nivå vårterminen 2013 

Socionomprogrammet i Norrköping 



 

 

 

 

 

 

 

 
Fredrika Billborn Matsson och Lina Lindman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete på grundläggande nivå 

Handledare: Ann-Christine Petersson Hjelm 

 

 

 

Adoption av ”samhällets barn” 

– En rättssociologisk studie av adoptionsbeslut 

gällande familjehemsplacerade barn 



 

Institution, Avdelning 
Department, Division 
 

Institutionen för samhälls- och 

välfärdsstudier 

Socionomprogrammet i Norrköping 

 

Datum  

 

2013-06-30 

 

 

 

 

 

 

Titel Adoption av ”samhällets barn” – En rättssociologisk studie av adoptionsbeslut gällande 

familjehemsplacerade barn 

 

Title Adoption of  ”society´s children” – A sociology of law study concerning verdicts of adoption regarding 

children in foster care 

 

Författare Fredrika Billborn Matsson och Lina Lindman  

 

Sammanfattning  

Sverige som land har ingen tradition av att adoptera barn inom samhällsvården, istället har långa 

familjehemsplaceringar används. Vi vill med detta examensarbete undersöka vad de olika parterna åberopar vid 

en tingsrättsförhandling gällande adoption av ett familjehemsbarn och vad som sedan läggs fram som skäl till 

beslutet. Examensarbetet kommer utgå ifrån rättssociologi som metod och teori. Detta innebär att vi kommer att 

söka efter det som parterna åberopar som återfinns i 4 kapitel föräldrabalken men även samhälleliga betydelser 

som kan komma att påverka utfallet. Anknytningsteorin kommer dessutom appliceras på vårt material. 

Materialet vi använder är beslut från tingsrätten där de olika parterna får lägga fram sin talan kring adoptionen 

och där ett slutligt beslut fastställs. 

 

I förarbeten presenteras förslag till lagändringar vilka är inspirerade av rådande trender och opinioner inom 

samhälle och forskning. Därför anser vi att det som presenteras i förarbeten gällande adoption och som påverkar 

familjehemsbarn dels är utav samhällelig påverkan. När ett beslut fastställs är det viktigt att skälen till 

adoptionen har stöd i lagen. Om andra faktorer förutom gällande rätt spelar in på vad parterna åberopar kan 

dessa vara värda att uppmärksammas och lyftas fram som viktiga aspekter gällande adoption. 

 

Genom vår studie kunde vi utläsa fyra olika teman i de beslut vi granskade som vi inte kunde återfinna i 4 kap. 

FB. Dessutom kunde vi finna på motsättningar mellan de olika paragraferna och teman som vi kunde utläsa. 

Nyckelord 

Rättssociologi, Föräldrabalken, adoption, familjehem, barnets bästa, anknytning, beslut. 

Språk 
Language 

 

 Svenska/Swedish 

 Engelska/English 

 

 

Rapporttyp 
Report category 

 

Nivå examensarbete 

Grundläggande nivå 

 

 

ISRN   LiU-ISV/SOCP-G--13/19-SE 

 

 

 
Handledare       

Ann-Christine Petersson Hjelm 

 

 



Sammanfattning  

Sverige som land har ingen tradition av att adoptera barn inom 

samhällsvården, istället har långa familjehemsplaceringar används. Vi vill 

med detta examensarbete undersöka vad de olika parterna åberopar vid en 

tingsrättsförhandling gällande adoption av ett familjehemsbarn och vad 

som sedan läggs fram som skäl till beslutet. Examensarbetet kommer utgå 

ifrån rättssociologi som metod och teori. Detta innebär att vi kommer att 

söka efter det som parterna åberopar som återfinns i 4 kapitel 

föräldrabalken men även samhälleliga betydelser som kan komma att 

påverka utfallet. Anknytningsteorin kommer dessutom appliceras på vårt 

material. Materialet vi använder är beslut från tingsrätten där de olika 

parterna får lägga fram sin talan kring adoptionen och där ett slutligt 

beslut fastställs. 

 

I förarbeten presenteras förslag till lagändringar vilka är inspirerade av 

rådande trender och opinioner inom samhälle och forskning. Därför anser 

vi att det som presenteras i förarbeten gällande adoption och som 

påverkar familjehemsbarn dels är utav samhällelig påverkan. När ett 

beslut fastställs är det viktigt att skälen till adoptionen har stöd i lagen. 

Om andra faktorer förutom gällande rätt spelar in på vad parterna 

åberopar kan dessa vara värda att uppmärksammas och lyftas fram som 

viktiga aspekter gällande adoption. 

 

Genom vår studie kunde vi utläsa fyra olika teman i de beslut vi 

granskade som vi inte kunde återfinna i 4 kap. FB. Dessutom kunde vi 

finna på motsättningar mellan de olika paragraferna och teman som vi 

kunde utläsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Författarnas tack 

Vi vill härmed tacka nedanstående personer för den hjälp de har bistått 

med under vårt examensarbete. 

Handledare Ann-Christine Peterson-Hjelm- för din positiva inställning 

och mycket bra kritik. 

Daniel Eriksson- för tålamod samt lån av kök och köksbord de dagar det 

har varit smidigt att sitta hemma. 

Robert Trönninger- för skjuts till tingsrätter samt viljan till att hjälpa oss 

med småsaker. 

Arkivpersonal på samtliga tingsrätter vi varit i kontakt med- för de otaliga 

timmar det måste ha tagit att skicka alla de beslut som vi velat granska. 

Vi vill också tacka varandra för att vi har orkat denna intensiva och långa 

10-veckorsperiod som gått relativt smärtfritt och att vi fortfarande är så 

pass bra vänner att vi tilltalar varandra. 

 

Tack! 

Fredrika Billborn Matsson och Lina Lindman 

Norrköping, maj 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förkortningar 

 

Barnkonventionen  FN: s konvention om barnets 

rättigheter 

FB     Föräldrabalken   

LVU  Lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga 

SoL  Socialtjänstlagen 

RF  Regeringsformen 

Prop.     Regeringens Proposition 

SOU    Statens Offentliga Utredningar 

NN     Nomen Nescio 



Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................. 1 

1.1 Problemformulering ........................................................... 1 

1.2 Syfte och frågeställningar .................................................. 2 

1.3 Avgränsningar .................................................................... 2 

1.4 Disposition .......................................................................... 3 

 

DEL I JURIDISK BAKGRUND 
 

2 Relevanta begrepp och lagrum gällande adoption .............. 5 

2.1 Rättspositivism ................................................................... 5 

2.2 Rättsdogmatisk metod ........................................................ 5 

2.3 Barnets bästa....................................................................... 6 

2.4 Återföreningsprincipen ...................................................... 7 

2.5 Vårdnadsöverflyttning ........................................................ 7 

2.6 Föräldrabalkens 4 kapitel ................................................... 7 

2.7 Förarbeten ........................................................................... 9 

2.7.1 Prop. 1981/82:168 Om vårdnad och umgänge mm........................... 9 

2.7.2 SOU 1997:11 Barnets bästa i främsta rummet ................................ 10 

2.7.3 Proposition 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s 

konvention om barnets rättigheter i Sverige ............................................ 10 

2.7.4 SOU 2000:77 Omhändertagen-Samhällets ansvar för utsatta barn 

och unga.................................................................................................... 11 

2.7.5 Proposition 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer 

m.m. .......................................................................................................... 12 

2.7.6 SOU 2009:61 Modernare adoptionsregler ...................................... 13 

2.7.7 SOU 2009:68 Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU) ... 14 

2.7.8 Proposition 2012/2013:10 Stärkt stöd och skydd för barn och unga

 .................................................................................................................. 15 

 

DEL II STUDIET AV ADOPTION 
 

3 Angreppssätt av adoption gällande familjehemsbarn ...... 17 

3.1 Tidigare forskning ............................................................ 17 

3.1.1 Traditioner kring adoption............................................................... 17 

3.1.2 Barnets förutsättningar .................................................................... 18 

3.1.3 Långa familjehemsplaceringar eller adoption ................................. 19 

 

4 Teori ....................................................................................... 21 

4.1 Rättssociologisk teori ....................................................... 21 



4.2 Anknytningsteorin ............................................................ 22 

 

5 Metod och metodologiska överväganden ........................... 24 

5.1 Rättsvetenskapliga metoder ............................................. 24 

5.1.1 Rättssociologisk metod.................................................................... 24 

5.2 Analysverktyg .................................................................. 25 

 

DEL III EMPIRISK STUDIE UTIFRÅN ETT 

RÄTTSSOCIOLOGISKT PERSPEKTIV 
 

6 Undersökningens genomförande med beslut som empiriskt 

material ..................................................................................... 27 

6.1 Urval samt datainsamlingsmetod ..................................... 27 

6.2 Abduktion ......................................................................... 28 

6.3 Etiska övervägande .......................................................... 29 

6.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet ...................... 29 

 

7 Resultat och analys ............................................................... 31 

7.1 Barnets samtycke och vilja (4 kap. 5 § FB samt 4 kap. 6 § 

1 st. FB) .................................................................................. 31 

7.2 Relationen, förhållandet (4 kap. 6 § FB) .......................... 32 

7.3 Föräldrars samtycke (4 kap. 5 a § FB) ............................. 32 

7.4 Barnets fördel (4 kap. 6 § FB) .......................................... 33 

7.5 Barnets bästa..................................................................... 34 

7.6 Återföreningsprincipen .................................................... 35 

7.7 Anknytning ....................................................................... 36 

7.8 Vårdnadsöverflyttning ...................................................... 36 

7.9 Sammanfattning ............................................................... 37 

 

DEL IV KONKLUSION 
 

8 Slutdiskussion ........................................................................ 40 

8.1 Inledning av konklusion ................................................... 40 

8.2 Konklusion ....................................................................... 40 

8.2.1 Paragrafernas yttranden i besluten .................................................. 40 

8.2.2 Samhälleliga influenser i besluten ................................................... 41 

8.3 Kritisk diskussion gällande besluten ................................ 43 

 



9 Kunskapsbidrag .................................................................... 44 

9.1 Förslag till vidare forskning ............................................. 44 

 

10 Referenser ............................................................................ 45 



 1 

 

1 Inledning 

Barn som placeras i familjehem är en socialt utsatt grupp och de har i de 

flesta fall tidigt varit ett föremål för socialtjänstens insatser. I Sverige har 

adoption av dessa barn inte varit aktuellt utan långa familjehemsvistelser 

har istället varit att föredra från samhällets sida. Detta har gjort att det 

årligen endast sker som flest cirka 20 adoptioner av familjehemsbarn (se 

avsnitt 6.1). Vi ställde oss därför frågan vad det är som gör att en ansökan 

om en adoption inlämnas och vad som anförs som skäl till den istället för 

en fortsatt placering av barnet.  

De propositioner och SOU:er som lyft familjehemsplacerade barns 

situation har enligt oss inte i så stor grad berört frågan om adoption av 

dessa barn. Trots att forskningen många gånger visat positiva effekter av 

adoption finns ingen större ändring av utvecklingen i Sverige gällande 

denna grupp (se avsnitt 2.7). Dock har Stockholm stad som första stad 

givit socialsekreterare som arbetar med dessa frågor riktlinjer som säger 

att de i större grad ska överväga adoption före långa 

familjehemsplaceringar (Kommunfullmäktige i Stockholm 2009). Är det 

ett tecken på att utvecklingen är på väg att vända eller kommer detta inte 

följas då de endast är just riktlinjer? Då det inte är lagstadgat att en 

adoption bör övervägas när vissa kriterier uppnåtts finns det ingen garanti 

för att detta sker. Adoption av familjehemsplacerade barn är således 

något som inte blivit synliggjort utan istället styvmoderligt behandlat av 

samhället. 

1.1 Problemformulering  

Att det i Sverige många gånger har använts långa familjehemsplaceringar 

före adoption kan ha resulterat i att få ansökningar om adoption av 

familjehemsbarn inkommer till tingsrätterna. En av anledningarna till att 

långa familjehemsplaceringar används istället för adoption är att 

återföreningsprincipen, där en biologisk förälder i den mån det är möjligt 

alltid ska ha möjligheten att återförenas med barnet, är stark (se avsnitt 

2.7). Samtycke från de biologiska föräldrarna, som behandlas i 4 kap. 5a 

§, ska inhämtas i de flesta fall då föräldrarna har del i vårdnaden. Om 

någon av föräldrarna ställer sig negativ till adoptionen är den inte 

genomförbar oavsett hur prognosen för ett återförenande ser ut. 

Samtycket från de biologiska föräldrarna är med andra ord intressant att 

undersöka hur det ställs mot andra lagrum och om det i så fall uppstår 

motsättningar mellan dem. Barnets samtyckesrätt och vilja i 4 kap. 5 § 

FB samt 4 kap. 6 § 1 st. FB är exempelvis något som är intressant att 

fråga sig om det tas samma hänsyn till när ett beslut fattas eller om deras 

rätt att tycka till inte blir lika mycket behandlat. 
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Ett annat problem som kan uppstå är att det i många fall gällande 

familjehemsplacerade barn finns flera föräldrapar som uppfostrat eller 

vill uppfostra barnet vilket gör en adoption svårare att genomföra. I 4 

kap. 6 § finns bestämmelsen om huruvida adoptanten har för avsikt eller 

har uppfostrat barnet vilket ska tas med i bedömningen för beslutet. De 

olika parterna kan därmed ha samma önskan om att få uppfostra barnet 

vilket kan göra det problematiskt i bedömningen av just ett 

familjehemsbarn, något vi anser blir intressant att undersöka i besluten. 

När det ska fattas ett beslut i ett adoptionsärende ska barnets rätt i lagens 

mening alltid väga tyngst och det ska vara till dess fördel, även uttryckt 

som ”barnets bästa” (se avsnitt 2.3). En fråga som uppstår är om det går 

att urskilja en distinktion mellan lagrummet 4 kap. 6 §, det vill säga 

barnets fördel, och begreppet ”barnets bästa” i besluten. Dessutom går det 

att diskutera om avgörandena alltid låter barnets bästa väga tyngre än de 

biologiska föräldrarnas rätt till barnet. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur 4 kapitlet 

Föräldrabalken och då specifikt paragraferna 5 §, 5a §, 6 §, och 6 § 1 st. 

behandlas i besluten gällande adoption av ett familjehemsplacerat barn. 

Vi vill även undersöka om och hur parterna i ärendet åberopar andra 

aspekter som inte återfinns i lagen utan förarbetena och som vi anser 

återspeglar den samhälleliga influensen och dagens syn på adoption av 

familjehemsbarn. För att uppnå vårt syfte har vi tre huvudsakliga 

frågeställningar som ska besvaras.   

 Hur yttrar sig de ovannämnda paragraferna i 4 kapitlet FB i det 

parterna åberopar och vad tas upp i skälen till utfallet av adoptionen? 

 

 Vad kan vi utläsa för samhälleliga betydelser som har influerat 

besluten utifrån förarbeten och tidigare forskning? 

 

 Finns det motsättningar mellan de olika paragraferna samt de 

samhälleliga influenserna i besluten och hur yttrar sig i så fall dessa? 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi avgränsade studien till att beröra förhandlingar i tingsrätten och inte 

ärenden gällande överklagan. Detta på grund av att det finns mycket få 

fall där familjehemsbarn blir adopterade och då ännu färre antal som 

överklagas vilket gör dem svåra att urskilja. Vi valde att avgränsa oss 

initialt till Stockholmsområdet för att inhämta våra beslut. Detta då denna 

stad var den första med att ge ut nya riktlinjer till socialarbetare angående 
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att mer aktivt pröva adoption som ett aktuellt alternativ till långa 

familjehemsplaceringar. Vi kontaktade fem av sju tingsrätter som är 

placerade i Stockholms län. 

1.4 Disposition  

För att svara på våra valda frågeställningar måste vi till en början 

fastställa och redovisa gällande rätt angående adoption. Detta görs i del I 

som vi kallar ”Juridisk bakgrund”. Här belyser vi också förarbeten som 

har lett till att rättsläget ser ut som det gör idag.  

I del II, ”Studiet av adoption”, kommer vi att redogöra för tidigare 

forskning inom vårt ämnesområde. Här behandlar vi också teori och 

metod samt det analysverktyg vi använt oss av. 

I del III, som vi kallar ”Empirisk studie utifrån ett rättssociologiskt 

perspektiv”, kommer sedan besluten att presenteras och 

dokumentanalysen att göras. Vi granskar här resonemanget hos de 

inblandade parterna och jämför dessa med lagtext, tidigare forskning 

samt förarbeten.  

Efter detta kommer del IV ”Utvärdering och konklusion”, där vi 

sammanställer och diskuterar vårt resultat samt för en kritisk diskussion 

av vårt examensarbete.  
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2 Relevanta begrepp och lagrum gällande adoption  

De begrepp och lagrum som följer är av relevans för vårt examensarbete 

då de nyttjas som underlag i beslut rörande adoptioner av 

familjehemsplacerade barn. I denna del behandlas även rättsdogmatik 

och rättspositivism som ligger till grund för de beslut vi granskat. 

Rättsdogmatiken och rättspositivismen är nära sammankopplade och det 

går inte att bruka det ena utan att dessutom bruka det andra.     

Vi kommer nedan först att redovisa rättsdogmatik samt rättspositivism för 

att ge en överblick av hur området behandlas. Sedan kommer det i 

ordningen som följer presenteras information om principer, lagar och 

förarbeten. 

2.1 Rättspositivism 

Rättspositivismen anser att rätten helt är skild från de etiska och 

moraliska aspekterna i samhället (Peczenik 2005:271). Rättsreglernas 

giltighet är således oberoende av de utomrättsliga aspekterna och en av 

dess hörnpelare är igenkänningsregeln. Igenkänningsregeln bygger på att 

allt ska kunna hänvisas till rättskällorna, med andra ord ska rätten vara 

helt fri från värderingar enligt rättspositivismen (Svanberg 2008:22). I 

vårt arbete kommer vi att behandla empiriskt material som utgår från 

denna tradition.  

2.2 Rättsdogmatisk metod 

Den rättsdogmatiska metoden används när gällande rätt ska fastställas. 

Metoden utgår från ett domarperspektiv för att kunna fastställa, tolka och 

systematisera vad rättsnormerna har för innehåll. Detta görs genom en 

sammanvägning av olika rättskällor där man helt bortser från 

statsvetenskapligt och sociologiskt empiriska omständigheter (Hollander 

& Borgström 2008:131–132).  

Den rättsdogmatiska metoden som bygger på en analys- och 

rättstillämpningsmodell är beroende av politisk legitimitet till skillnad 

från många andra metoder som är bundna till moralisk legitimitet. På så 

vis knyter denna metod an till rättspositivismen vilket betyder att fokus 

läggs på den nationella lagstiftningens gällande rätt (Hollander och 

Borgström 2008:131). Vi kommer inte att använda oss av rättsdogmatik, 

dock bygger de adoptionsbeslut som vi kommer analysera på det.  

Den allmänna rättsläran är det ämnesområde inom juridiken som 

behandlar teori- och metodfrågor. Inom detta ämnesområde anser man 
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ibland att den gällande rätten är ett eget oberoende fenomen som är 

skapat av konstitutiva normer. Det har dock lyfts en del problem med det 

synsättet. Bland annat att det ur ett logiskt-empiriskt perspektiv, alltså att 

enbart observerbara och logiska ting är vetbara, och i en ontologisk 

mening kan ses som att den gällande rätten inte finns. Enligt 

hermeneutiskt, konstruktivistiskt eller postmodernistiskt perspektiv, det 

vill säga att det inte finns några fasta objektiva värden och sanningar och 

att allt kan tolkas, är verkligheten så pass mångfacetterad att det känns 

föga meningsfullt att utgå ifrån logisk empirism. Detta då det enligt de 

flesta moderna vetenskapsteorierna inte är möjligt att grunda kunskap på 

inhämtade iakttagelser (Hollander & Borgström 2008:131).  

2.3 Barnets bästa 

Eftersom principen om barnets bästa har funnits mycket länge kan det 

antas att den är konkret fastställd. Principen framhålls ofta som tungt 

vägande men vad den innebär mer specifikt berörs dock inte någonstans 

(Singer 2000:48). Synen på barn och dess position i samhället har 

förändrats mycket under tidens gång och utvecklingen har gått emot att se 

barnet mer som en självständig individ med egna intressen och behov. 

Detta har i sin tur aktualiserat ett förändrat förhållningssätt för barn i 

rättsliga sammanhang. 2010 infördes till exempel en förstärkning av 

barnets rättigheter i Regeringsformens 1 kapitel 2 §. 

För att kunna förstå regler kring föräldraskap och då även adoption kan 

det vara till fördel att undersöka hur synen på barnets bästa var då lagarna 

angående detta tillkom. Barnets bästa yttras dels som begrepp och dels 

som princip, det kan användas som tolkningsregel, eller agera som en av 

flera faktorer vid avgörandet av en fråga. Det blir då ett uttryck som kan 

påverka på många olika sätt. Tidpunkten för denna användning påverkar 

också då synen på hur barnets bästa har varierat under historiens gång. 

Det är alltså svårt att ha en enhetlig definition av vad barnets bästa 

betyder då detta är helt situations- och tidsbundet vilket även förefaller 

vara allmänt accepterat (Singer 2000:50–51). Vi är inspirerade av Anna 

Singers syn på barnets bästa och vi anser likt henne att barnets bästa inte 

har en entydig förklaring utan att det kan inrymma många olika element. 

Barnets bästa blir därmed intressant att granska i beslut och förarbeten för 

att se hur och vad det ges för betydelse.  

I socialtjänstlagens 1 kap 2 § återfinns begreppet barnets bästa. Barnets 

bästa är ett sådant begrepp som ska gälla i alla avseenden när ett barn är 

inblandat, det vill säga varje människa under 18 år (1 kap. 2 § SoL). 

Denna paragraf är nära sammankopplad med artikel 3 i FN:s 

barnkonvention vilken inte är inkorporerad i svensk lagstiftning men 
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dock har den ratificerats. Två grundtankar som genomsyrat konventionen 

är att barn har fullt och lika stort människovärde och att barn är sårbara 

och i behov av särskilt stöd och skydd. Begreppet är en av konventionens 

grundbultar och ska alltid komma i främsta rummet men konventionen 

kräver inte att barnets bästa ska vara helt avgörande i alla fall. Dock krävs 

det, i de fall när andra intressen ges större vikt, att en sammanvägning 

görs av den beslutande myndigheten, som visar på att alla relevanta 

intressen har utretts. Beslutet måste således på något sätt innefatta ett 

barnperspektiv (Norström & Thunved 2011:42–43). 

2.4 Återföreningsprincipen  

Återföreningsprincipen är en central princip i ärenden gällande 

familjehemsplaceringar. Principen innebär att barnet i den grad det är 

möjligt alltid bör återförenas med de biologiska föräldrarna, intentionen 

med placeringen ska således alltid vara ett återförenande (Mattsson 

2006:113). 

2.5 Vårdnadsöverflyttning 

I de fall ett barn varit placerat i samma familjehem under minst tre års tid 

bör ett övervägande gällande en vårdnadsöverflyttning ske. Denna 

bestämmelse regleras i 6 kap. 8 § 2 st. SoL. Överflyttningen sker i det fall 

det tycks lämpligt enligt 6 kap. 8 § FB. Anledningen till att en 

vårdnadsöverflyttning blir aktuell är då det är bäst för barnet att de 

förhållanden som hen lever under består. En vårdnadsöverflyttning är 

således att exempelvis familjehemsföräldrarna övertar vårdnaden från de 

biologiska föräldrarna. 

2.6 Föräldrabalkens 4 kapitel 

Svensk lag kring adoption återfinns i 4 kapitlet, FB. Där går det att utläsa 

att som man eller kvinna vid 25 års ålder är man med rättens tillstånd 

berättigad anta ett adoptivbarn. Undantag för denna regel är om det 

handlar om ens eget barn, makes eget barn eller adoptivbarn eller i de fall 

där synnerliga skäl finns för att adoptionen ska få äga rum. Dock finns en 

lägsta åldersgräns på 18 år för adoptanten (4 kap. 1 § FB). Som sambo är 

det inte tillåtet att adoptera ett barn, det är endast makar som tillåts göra 

detta (4 kap. 4 § FB). Lagen tillåter alltså inte andra än äkta makar att 

adoptera barn ihop, dock finns det inget hinder mot att anta ett 

adoptivbarn själv (Sverne 2008:31). 

För att få adoptera ett barn krävs det samtycke från barnet i de fall då hen 

fyllt 12 år, dock finns det inga formella bestämmelser för hur samtycket 

bör vara formulerat (Sverne 2008:31). Undantag från denna regel görs om 
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barnet är under 16 år och det skulle skada hen att bli tillfrågad eller att 

barnet är varaktigt förhindrad från att lämna samtycke på grund av 

psykisk störning eller liknande förhållande (4 kap. 5 § FB). Om barnet 

inte fyllt 18 år krävs det även samtycke från de biologiska föräldrarna. 

Godkännandet ska inhämtas från mamman så fort hon har återhämtat sig 

från barnets födsel, detta ska vara minst sex veckor efter barnets ankomst. 

För att frångå inhämtandet av samtycke från en förälder ska denne ha en 

allvarlig psykisk störning, vara utan del i vårdnaden eller befinna sig på 

okänd ort. Om detta skulle gälla båda föräldrarna så ska istället samtycke 

inhämtas från särskild förordnad vårdnadshavare (4 kap. 5 a § 1–2 st. 

FB). Om de biologiska föräldrarna inte har del i vårdnaden måste de ändå 

få tillfälle att yttra sig i ärendet (Sverne 2008:36).  

Adoptionen får bara genomföras om barnet kan ses gagnas av detta. Det 

vill säga att det är till fördel för barnet att bli adopterat. Rätten ska pröva 

om adoptionen är lämplig och detta handlar bland annat om att sökanden 

har uppfostrat barnet eller vill uppfostra eller i de fall där det på grund av 

förhållandet mellan sökanden och barnet finns en särskild anledning till 

adoptionen. Ett exempel på en sådan speciell anledning kan vara då 

förhållandet mellan den sökande och barnet kan likställas med ett barn- 

och föräldraförhållande och de vill fastslå det i lagens mening (Sverne 

2008:24). I de fall där barnets samtycke inte behövs ska rätten ändå ta 

hänsyn till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad (4 kap. 

6 § 1 st. FB). 

Om ersättning av något slag har utlovats mellan parterna får adoption ej 

genomföras (4 kap. 6 § 2 st. FB). Om det efter att adoptionen har bifallits, 

skulle komma rätten till känna att ersättning har förekommit kvarstår 

ändå beslutet om adoption (4 kap. 6 § 3 st. FB).  

Om ett barn som blivit adopterat blir detta igen men av någon annan än 

den ursprungliga adoptantens make upphör den första adoptionen att 

gälla. När det sker upphör all verkan av adoptionen och barnets ställning 

till den ursprungliga familjen upphör (4 kap. 7 § FB).  

Vid adoption likställs adoptivbarnet med biologiska barn vilket kan vara 

av vikt vid till exempel rättstillämpning där släktskap poängteras och 

adoptivbarnet är därmed inte längre de biologiska föräldrarnas barn. 

Adoptivbarnet har således samma arvsrätt som biologiska barn (4 kap. 8 

§ 1 st. FB). Dessa rättsregler gäller i de fall då de inte föreligger andra 

rättsförhållanden (4 kap. 8 § 2 st. FB).  

Beslutet om ansökan gällande adoption fattas i den ort adoptanten har sin 

hemvist. Om det inte finns någon behörig domstol i den ort adoptanten 

lever ska beslutet fattas av Stockholms tingsrätt (4 kap. 9 § FB).  
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För att en utredning av ett ärende gällande adoption ska kunna 

genomföras ska rätten inhämta uppgifter om barnet och adoptanten som 

kan vara till nytta för beslutet. Bland de uppgifterna bör det framkomma 

om det utgått någon ersättning för genomförandet av adoptionen. I de fall 

då adoptivbarnet inte fyllt 18 år bör även ett yttrande från socialnämnden 

från de orter som både den sökande och den som har vårdnaden av barnet 

inhämtas (4 kap. 10 § 1 st. FB). Socialnämnden i den kommunen som den 

sökande är folkbokförd ska även i de fall det är möjligt beskriva 

adoptivbarnets vilja och inställning för att kunna redovisa det för rätten (4 

kap. 10 § 2 st. FB). De biologiska föräldrarna bör även höras i de fall då 

deras samtycke inte är avgörande för adoptionen (4 kap. 10 § 3 st. FB).  

Beslutet om adoption får överklagas av den sökande eller av en part som 

blivit hörd i ärendet (4 kap. 11 § FB).  

2.7 Förarbeten  

Vi har granskat SOU:er och propositioner som handlar om barns 

förutsättningar i Sverige idag. Nedan följer de förarbeten, i kronologisk 

ordning, som vi anser tangerar vårt forskningsområde och som är aktuella 

för vårt syfte att belysa adoptionsbeslut gällande familjehemsbarn. 

2.7.1 Prop. 1981/82:168 Om vårdnad och umgänge mm.  

Denna proposition ligger till grund för Föräldrabalkens 6 kap. 8 §, som 

handlar om när en vårdnadsöverflyttning är lämplig. I de fall då en 

vårdnadsöverflyttning av ett familjehemsbarn kan bli aktuell har det 

anförts både positiva och negativa effekter av denna paragraf. Som 

positivt har utredningen framlagt att familjehemsbarnen får en stabilare 

och tryggare vardag i de fall de rotat sig i familjen. Som negativt uttrycks 

det att för de biologiska föräldrarna kan det bli svårare att få tillbaka 

barnet och att det dessutom kan ske en adoption utan de biologiska 

föräldrarnas samtycke då de förlorar rätten att påverka utfallet när en 

vårdnadsöverflyttning sker. Att en vårdnadsöverflyttning sker måste dock 

grunda sig på mer än att barnet långvarigt bor i familjehemmet. Bland 

annat måste en återförening med de biologiska föräldrarna väga tungt och 

det är först när ett återförenande ses som omöjligt som överflyttningen 

blir aktuell (Prop. 1981/82:168:39). 

Anledningen till att en vårdnadsöverflyttning bör ske beskrivs vidare som 

att det i vissa fall är bäst för barnet att få bo kvar i det hem som hen knutit 

starka band till. Det kan vara väldigt traumatiskt för ett barn att på nytt bli 

tvungen att bryta upp från ett hem som det fått en ny anknytning till. För 
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att förhindra det kan en vårdnadsöverflyttning vara ett steg på vägen, 

dock bör det endast användas efter en genomgående utredning om vad 

som är bäst för barnet. Anknytningen är således en faktor som bör 

undersökas men likväl behöver barnets vilja beaktas (Prop. 

1981/82:168:70). 

2.7.2 SOU 1997:11 Barnets bästa i främsta rummet 

Barnkommittén fick 1996 uppdraget att göra en bred översyn av hur den 

svenska lagstiftningen förhåller sig till FN:s barnkonvention. Kommittén 

fick även som uppgift att belysa ett mer enhetligt sätt att se på begreppet 

barnets bästa (SOU 1997:11: del 1:1). Denna kom efter sin granskning av 

familjerättsliga mål och praxis vid dessa fram till att de svenska 

domstolarna beaktar barnets bästa och att tillsammans med de förslag 

som Vanvårdsutredningen, SOU 2011:61, har lagt fram kommer barnets 

ställning i vårdnads- och umgängesfrågor att stärkas ytterligare (SOU 

1997:11: del 1:18).  Det ansågs inte att bestämmelser om verkställande 

av beslut, omvårdnad eller umgänge, vars utgångspunkt var att beslut 

skulle följas av barnets föräldrar, hade moderniserats som andra regler 

har gjort i Föräldrabalken. Kommittén önskade att dessa regler sågs över 

så att det fanns ett uttalat barnperspektiv i dem då det i artikel 3 sägs att 

barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet och att barn ska få höras 

i alla domstolsärenden. Det föreslogs därför att bestämmelserna i 21 kap i 

Föräldrabalken sågs över så att barnperspektivet blev förstärkt (SOU 

1997:11: del 1:22).   

 

Barnkonventionen tar upp adoptioner och belyser att barnets bästa ska 

vara vägledande i alla fall. Det ska inte finnas någon form av obehörig 

vinning för någon medverkande och adoptioner får bara hanteras av 

behörig myndighet. Kommittén ansåg att det svenska regelsystemet 

gällande utländska adoptioner fungerade och att det fanns goda 

förutsättningar för bra uppväxtvillkor för dessa barn. De nämner dock 

inte inhemska adoptioner men påpekade ändå att samma regler som gäller 

för internationella adoptioner ska gälla för nationella (SOU 1997:11: del 

1:24). 

2.7.3 Proposition 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s 

konvention om barnets rättigheter i Sverige 

Propositionen ger bland annat en bild av att det behövs förbättringar 

gällande familjehemsplaceringar och deras utformning. Kontinuiteten är 

något som påtalas som viktigt för att stärka barnperspektivet (Prop. 

1997/98:182:38). 

För att öka varaktigheten i familjehemsvården lägger propositionen fram 
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förslag om att i större utsträckning göra vårdnadsöverflyttningar möjligt i 

det fall då det är lämpligt. Adoption, trots dess position som kontinuerlig, 

förespråkades emellertid inte då avsikten inte är att förändra den 

grundläggande principen vilken är att i så stor grad det är möjligt 

återförena barnet med de biologiska föräldrarna. Återföreningsprincipen 

har en stark tradition i Sverige (Prop. 1997/98:182:38–39). 

2.7.4 SOU 2000:77 Omhändertagen-Samhällets ansvar för 

utsatta barn och unga 

År 1999 tillkallade regeringen en grupp för att göra en utredning av lagen 

med särskilda bestämmelser om vård av unga, förkortat LVU. Uppdraget 

bestod av att granska lagen och att ge förslag till eventuella förbättringar 

för de barn som är omhändertagna av sociala myndigheter. Det skulle 

göras en analys av hur barnets rätt att yttra sig stod sig i förhållande till 

vårdnadshavarens rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barn, 

dessa två rättigheter tagna ur Föräldrabalken. En granskning och förslag 

till ändringar angående det uppföljningsarbete som utförs av 

socialtjänsten och för att minska osäkerheten hos de barn som vistats 

länge i familjehem var också en av uppgifterna. Syftet var således att 

stärka barnperspektivet samt barnets rättigheter i lagen samt som nämnt 

ge förslag på ändringar som behövs göras. FN:s barnkonvention användes 

som grund i arbetet (SOU 2000:77: del 1:1). 

Utredningen belyser vikten av att ett barn får knyta an till sin familj och 

att barnet får den omvårdnad och skydd som behövs. Vidare lyfts 

anknytningsteorin och vad den har bidragit till i form av kunskap om att 

barns behov av att knyta an till en förälder eller annan närstående är av 

yttersta vikt samt att barn har olika anknytningsmönster till olika 

människor vilket tydliggör vikten av att ha kunskap om barns nätverk 

(SOU 2000:77: del 1:54).  

Utredningen visar att vårdnadsöverflyttning inte används som väg till en 

mer stabil och trygg tillvaro för barn. De fall där man oftast söker 

vårdnadsöverflyttning är de familjehem där det fungerar så bra att barnen 

redan uppfattar familjehemsföräldrarna som sina föräldrar och de 

biologiska föräldrarna ger sitt samtycke till överflyttningen. Barnen 

märker knappt av förändringen vilket enbart medför ett sätt att bekräfta 

en redan rådande situation. Ändringen används alltså inte när själva 

vårdnadsöverflyttningen skulle kunna göra en stor skillnad för barnet. 

Överflyttningen efterfrågas inte heller gärna när det finns risk för avslag 

på ansökan (SOU 2000:77: del 2:131). 

Över lag är det emot traditionen inom vården i Sverige att göra 
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vårdnadsöverflyttningar men även adoption trots att forskning visar 

positiva utfall. När barn hamnar inom samhällsvården när de är mycket 

små och då adopteras har de större chanser till en bra och gynnsam 

utveckling än familjehemsbarn i samma situation. Detta visar både 

svensk och internationell forskning. Barnen får då tidigt en chans till en 

familj för livet genom en mer långvarig lösning (SOU 2000:77: del 

2:134).   

Förslag som utredningen kom fram till var att man ska införa en ny 

paragraf 13 b§, vilket innebär att socialtjänsten ska utföra en speciell 

prövning efter att barnet varit placerat i tre år. Skälet till prövningen är att 

se hur vården för barnet ska kunna planeras i framtiden för att kunna ge 

barnet hållbarhet i relationer och en familj för livet. En undersökning ska 

ske om det är lämpligt och för barnets bästa, enligt 6 kap. 8 § FB, att 

utföra en vårdnadsöverflyttning till familjehemsföräldrarna. Det här sker 

med föräldrarnas samtycke men socialnämnden kan även ansöka om 

vårdnadsöverflyttning utan detta. Om vårdnadsöverflyttning sker behövs 

inte längre vården ges via LVU. Om överflyttning inte sker kan 

socialnämnden besluta att barnet får stanna kvar i familjehemmet ändå 

men att placeringen inte längre behöver övervägas eller prövas var sjätte 

månad. En noga uppföljning sker ändå fortsättningsvis. Dessa ändringar 

ansåg utredningen skulle införas i en ny 28 a § i Socialtjänstlagen (SOU 

2000:77: del 2:124). Slutligen kom utredningen fram till att oavsett om 

det handlar om att barnet stannar kvar i familjehemmet, det sker en 

vårdnadsöverflyttning, att barnet flyttar hem till de biologiska föräldrarna 

eller blir adopterat så ska barnets bästa beaktas i samtliga beslut. En 

avgörande del av beslutet bör vara hur barnet själv ser på sin framtid 

(SOU 2000:77: del 2:137). 

2.7.5 Proposition 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta 

situationer m.m. 

Denna proposition lämnade lagförslag om att en övervägning av 

vårdnadsöverflyttning när barnet bott i familjehemmet i 3 år måste äga 

rum. Lagförändring trädde i kraft 2012 och finns i 6 kap. 8 § SoL. Innan 

denna paragraf infördes fanns det inte någon riktlinje gällande när detta 

skulle genomföras (Prop. 2002/03:53:15). Anledningen till att 

betänkandet planerades efter tre år motiverades med att barn som ofta blir 

kvar i vården placeras någon gång i åldern noll till tre år och att vården då 

i relation till barnets ålder är relativt lång. I vissa fall är dock tre år för 

kort tid för att avgöra om en vårdnadsöverflyttning är aktuell i 

exempelvis ett familjehem. I de fallen gäller det att ge barnet tid att knyta 

an till familjehemmet innan det blir aktuellt med övervägande av 
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vårdnadsöverflyttning (Prop. 2002/03:53:86). Återföreningsprincipen är 

ändå fortfarande stark men det kan bli aktuellt med vårdnadsöverflyttning 

i de fall då det under en långvarig period och utan framsteg anses vara det 

bästa för barnet att vårdnaden överflyttas. 

2.7.6 SOU 2009:61 Modernare adoptionsregler 

SOU:n med namnet Modernare adoptionsregler fick som uppdrag att se 

över bestämmelserna angående adoption i 4 kapitlet Föräldrabalken. 

Anledningen till granskningen var bland annat att utredningen skulle se 

om det fanns behov av att stärka barnperspektivet i ärenden om adoption 

(SOU 2009:61:15). 

 

Utredningen kom fram till att 4 kapitlet i Föräldrabalken borde upphävas 

och istället ersättas av ett nytt kapitel vars mål var att inge ett mer nutida 

och organiserat intryck. Kapitlet skulle även ge mer ledning i ärenden om 

adoption, något utredningen ansåg saknats i lagstiftningen. För att 

förtydliga barnperspektivet i ärenden om adoption anser utredningen att 

det bör införas en tydligare bestämmelse gällande barnets bästa och att 

det ska vara styrande i beslutet (SOU 2009:61:16). Trots att barns fördel 

bygger på principen om barnets bästa bör detta genomföras för att 

tydliggöra och konkretisera begreppet (SOU 2009:61:76). För att 

tydliggöra och konkretisera begreppet ska lagtexten ange vissa 

omständigheter som bör beaktas för att uppfylla kravet på barnets bästa. 
Dessa omständigheter är exempelvis huruvida de biologiska föräldrarna 

har förmåga och vilja att ge barnet den omsorg, trygghet och vård hen 

behöver. Dessutom avvägs de sökandes förutsättningar för att kunna 

erbjuda barnet en trygg och permanent barn- och föräldraförhållande. 

Även de tidigare bestämmelserna om beaktande av barnets vilja ingår 

därtill i begreppet barnets bästa (SOU 2009:61:40).  

Det är alltså barnets rätt till en förälder som fastställs och inte förälderns 

rätt till barnet. Trots att det finns andra intressen i ett ärende gällande 

adoption bör barnets bästa alltid vara avgörande (SOU 2009:61:96). 

Utredningen undersöker även hur behandlingen av samtyckesrätten bör 

förbättras och kommer fram till att det undantaget som kan göras när det 

handlar om barn mellan 12 och 16 år borde avskaffas. Detta då det är 

viktigt att barnet innehar en vetorätt eftersom det är ett stort ingripande i 

ett barns liv. Undantaget gällande de biologiska föräldrarna som inte 

längre har en del i vårdnaden bör enligt utredningen dock inte förändras, 

emellertid bör deras motstånd alltid uppmärksammas i 

adoptionsutredningen. Anledningen till att undantaget kvarstår är för att 

inte ytterligare försvåra i ett adoptionsärende gällande exempelvis 
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familjehemsplacerade barn när en vårdnadsöverflyttning redan skett 

(SOU 2009:61:17–18). 

Vid ärenden som behandlar brist i omsorgen hos de biologiska 

föräldrarna anser utredningen att domstolen bör göra en bedömning av 

om bristerna i omsorgen är så pass allvarliga och varande att en adoption 

är berättigad. Detta kan vara då barnet bott i ett familjehem under större 

delen av sin uppväxt och ett återförenande med de biologiska föräldrarna 

ser svåruppnått ut. Utfallet av ärenden gällande adoption under dessa 

förhållanden blir särskilt betydelsefullt när de biologiska föräldrarna 

motsätter sig adoptionen (SOU 2009:61:98). Utredningen anför även att 

bedömningen av adoptionens genomförande dessutom bör bygga på hur 

barnets anknytning till den sökande utvecklats, detta vid exempelvis en 

familjehemsplacering. Om barnet har en sådan anknytning till 

familjehemmet att hen anser att det är sitt hem bör detta övervägas (SOU 

2009:61:102–103). 

2.7.7 SOU 2009:68 Lag om stöd och skydd för barn och unga 

(LBU) 

Utredningen som hade till uppgift att se över den gällande lagstiftningen 

rörande särskilt utsatta barn fick namnet Barnaskyddsutredningen och 

påbörjades 2007. Lagstiftningen som skulle granskas var både SoL och 

LVU. Uppdraget var att se vad i lagen som var i behov av att utvecklas 

och om det borde införas en ny lag gällande just stöd och skydd av barn. 

Utredningen utmynnade så småningom i SOU:n som fick namnet ”Lag 

om stöd och skydd för barn och unga”, LBU. 

Av utredningen blev det inte några specifika förslag till lagförändringar 

gällande nationell adoption. Dock gav utredningen förslag kring 

bestämmelser gällande vård av familjehemsplacerade barn och hur 

planeringen bör utformas (SOU 2009:68:513). Utredningen anför att det 

behövs en förändring när det handlar om socialnämndens bestämmelse 

om barnets bästa. För att uppfylla barnets bästa bör man förutom att tänka 

på återföreningsprincipen även planera för hur den framtida vården bör 

utformas (SOU 2009:68:512). Utredningens direktiv var bland annat att 

utreda vad som skapar kontinuitet i familjehemsvård, något utredningen 

tror att planering av framtiden kan medföra (SOU 2009:68:508). 

Utveckling av socialtjänstens arbete för att skapa kontinuitet är något som 

utredningen kommer fram till behöver förbättras. Kontinuitet kan handla 

om de fall ett barn blivit placerad i familjehemmet under sitt första 

levnadsår och anknytningen till familjehemmet blivit stark eller då barnet 

i fråga själv uttrycker att hen vill bo kvar (SOU 2009:68:509). För dessa 
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barn som fått en trygg anknytning till familjehemsföräldrarna kan det 

skapa oro att leva med att de kanske behöver flytta därifrån. I de fallen 

kan det vara extra viktigt att placeringen blir mer permanent. Den kan bli 

detta genom exempelvis en vårdnadsöverflyttning men det kan även 

komma att bli aktuellt för socialtjänsten att väcka frågan om adoption. Att 

adoption är så pass ovanligt i Sverige kan bero på att det inte finns några 

vägledande dokument som förespråkar det (SOU 2009:68:510). Adoption 

mot föräldrars vilja var inte ett av denna utrednings direktiv att ta reda på 

dock anser den att äldre barn som bott i familjehemmet under en lång tid 

borde ha större inflytande på om de ska få bo kvar eller inte (SOU 

2009:68:511). 

Utfallet av denna SOU blev att en lagrådsremiss 2012 kom gällande 

införandet av den nya lagen om barn och unga rörande stärkt skydd för 

utsatta barn. Remissen fick till konsekvens att regeringen inte gick vidare 

med lagförslaget utan även fortsättningsvis kommer SoL och LVU var de 

viktigaste svenska författningarna för att skydda utsatta barn. 

2.7.8 Proposition 2012/2013:10 Stärkt stöd och skydd för barn 

och unga 

Denna proposition som bygger på SOU:n 2009:68 ger inga 

lagförändringar till hur nationell adoption i Föräldrabalken bör förändras 

till det bättre. Propositionen ger främst förslag på förändringar i 

Socialtjänstlagen och inte i Föräldrabalken. Något som ändå påverkar 

frågan om adoption är förslaget till hur barnets bästa kan förstärkas och 

hur barnrättsperspektivet förstärks genom att göra barnets bästa till 

avgörande i alla beslut rörande barn (Prop. 2012/2013:10:1,6). För att 

barnets bästa ska kunna beaktas har barnets åsikter gällande beslutet 

givits större vikt dock i förhållande till barnets ålder och mognad (Prop. 

2012/2013:10:16). 
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3 Angreppssätt av adoption gällande 

familjehemsbarn 

I denna del kommer vi att via forskning på området redovisa de olika 

angreppssätt som funnits för studiet av adoption gällande 

familjehemsbarn. Vi fortsätter även med att klargöra för vilken teori vi 

har valt samt vilka metodologiska utgångspunkter som används i vårt 

arbete. 

3.1 Tidigare forskning 

Det har skrivits mycket om anknytningsteorin och hur det påverkar barnet 

när hen står i en situation där det skapats starka band till familjehemmet. 

Ska barnet återförenas med de biologiska föräldrarna eller är det bättre att 

hen stannar kvar i familjehemmet och eventuellt blir adopterat? Vi 

kommer nedan att ta upp forskning kring familjehemsplacerade barns 

förutsättningar och dilemman i samhällsvården och när adoption kan 

komma att bli aktuellt. 

Vårt avsnitt med tidigare forskning kompletteras även utav den 

omfattande och gedigna del I, juridisk bakgrund, som tillsammans bildar 

den förförståelse och vidvinkel som behövs för arbetet.  

3.1.1 Traditioner kring adoption 

År 1918 trädde Sveriges första adoptionslag i kraft vilket innebar att 

familjebanden inte längre endast bestod av biologiska band utan 

domstolsbeslut kunde nu knyta likvärdiga band, något 

familjehemsplaceringar inte kunde likställa sig med (Lindgren 2006:13). I 

en avhandling skriven av Cecilia Lindgren ses adoption ur ett historiskt 

perspektiv där det offentliga intresset studeras. Fokus ligger även på 

begreppet ”barnets bästa” och hur adoptionslagen har förändrats under 

1900-talet. Syftet är att ta reda på om synen på vad som är det bästa för 

ett barn har förändrats med tiden (Lindgren 2006:56–57). Bland annat 

kom Lindgren fram till att adoptionslagen fastställde att en adoption 

måste vara till ”gagn för barnet”. Till gagn för barnet användes växelvis 

med ”barnets bästa” men dess innebörd blev inte fastställd. Barnets bästa 

var absolut och orubbligt ställt i lagen men ändå således tämligen diffust. 

Kravet gjorde att adoptioner måste utredas fall för fall då varje enskilt 

barns bästa måste kunna kontrolleras (Lindgren 2006:45).  

Avhandlingen behandlar bland annat hur barnets ställning har sett ut i ett 

historiskt perspektiv och hur lagstiftningen har förändras genom åren, 

dock utesluter den en redogörelse för hur den är uppbyggd idag och hur 
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lagstiftningen används i praktiken i nutid. Den undersöker endast 

yttranden från barnavårdsnämnden i adoptionsärenden mellan åren 1924–

1958 (Lindgren 2006:64–65). Denna avhandling studerar alla typer av 

adoptioner som ägde rum i Sverige under denna tidsperiod, detta till 

skillnad från vårt examensarbete som endast ämnar se till adoptionsbeslut 

rörande familjehemsplacerade barn. Lindgrens avhandling berör punkter i 

vårt examensarbete men hon använder inte samma metod och inte heller 

nutida beslut och material vilket vi gör. Vi anser således att det kan 

berika forskningen att belysa området med andra angreppssätt. 

Håkan Nordin skriver i sin avhandling ”Permanenta eller tillfälliga 

placeringar” om inställningen kring hur en placering bör struktureras 

under 1900-talet i Sverige. På 1960-talet myntades uttrycket ”För 

sommaren- eller för hela livet” vilket handlade om att det användes långa 

eller korta placeringar men utan specifik tidsplan. Intentionen sedan 80-

talet har dock varit att placeringar ska vara tillfälliga och att barnen ska 

återvända hem till sina biologiska föräldrar (Nordin 2003:61). Bortsett 

från flyttningsförbudsbestämmelsen som innebär förbud mot att flytta 

barnet från det hem det vistas i har det sedan 1982 inte funnits någon 

ambition i barnavårdslagstiftningen att sikta på en långvarig placering. En 

placering med strävan att ge dem trygghet och stabilitet som ett 

permanent hem kan innebära. Däremot har dessa värderingar tagits med i 

Föräldrabalken via utredningen Barnets rätt (Nordin 2003:10).  

Utvecklingen i USA och Storbritannien går mot att faktiskt använda sig 

av adoption av omhändertagna barn medan den inhemska 

adoptionsverksamheten dog ut i Sverige under 70-talet. Den svenska 

traditionen är således att använda sig av familjehemshemsplaceringar och 

inte adoptioner eller vårdnadsförflyttningar (Nordin 2003:61). Att ha en 

förståelse för hur svensk lagstiftning sett ut under en längre period är ett 

viktigt tillskott för oss när vi ska läsa förarbeten och förstå vad den 

samhälleliga strukturen givits för betydelse i sammanhanget. 

3.1.2 Barnets förutsättningar 

I en forskningsstudie av Ponciano har det bland annat visats på att 

familjehemsföräldrar, och då främst mödrar, har större sannolikhet att 

visa ömhet när de vetat att det funnits en stor chans att de skulle kunna 

adoptera barnet i fråga till skillnad från när barnet endast är 

långtidsplacerat i familjehemmet (Ponciano 2010:109–110). För barnets 

bästa har det även framkommit i forskning att anknytningen mellan 

barnet och familjehemsföräldrar inte bör brytas när väl barnet ser dem 

som sina ”psykologiska föräldrar” (Gauthier et al. 2004:393). Bowlby 

beskriver i sin studie att barn i tidig ålder är i behov av nära anknytning 
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för att inte deras mentala hälsa ska påverkas i vuxen ålder. Han beskriver 

att det är viktigt att barnet kan knyta an till sin mamma eller en annan 

likvärdig vuxen som finns där permanent. Det är även viktigt att båda 

parterna finner utbytet meningsfullt för att resultatet ska bli fördelaktigt 

(Bowlby 1951:11). 

En studie av Freundlich et al. belyser vikten av varaktighet utifrån tankar 

från både biologiska föräldrar, unga vuxna som varit 

familjehemsplacerade och adoptionsföräldrar (Freundlich et al. 

2006:741). De tar även upp vad som karaktäriserar varaktighet och hur 

det påverkar ett barn att inte ha den varaktigheten av en vuxen person i 

deras liv (Freundlich et al. 2006:743). Denna studie är intressant på grund 

av att den ger en vidare förståelse för hur varaktighet, i den meningen att 

ha en fast punkt i livet, kan påverka ett barn. Både anknytningen och ett 

återförenande med de biologiska föräldrarna kan påverka barnets känsla 

av kontinuitet vilket är begrepp som kommer granskas i besluten. Som 

Freundlich et al. visar i sin studie kan det alltså vara så att parterna inte 

har samma syn på begreppet. 

June Thoburn skriver i sin uppsats, som är beställd av SOU 2000:77, att 

det inte finns några entydiga resultat på att barn som blir adopterade eller 

som vet att de absolut kommer att få stanna i sitt familjehem mår bättre. 

Hon anser emellertid att det finns mycket som ändå talar för detta i 

internationella undersökningar enligt ungdomarnas och barnens åsikter. 

Thoburn skriver:  

Min slutsats är att en känsla av varaktighet, sense of permanency, är viktig för 

att känsliga barn, som inte kan återvända till sina biologiska föräldrar, skall 

må bra. Detta gäller antingen de placeras hos släktingar eller hos 

fosterföräldrar som de inte känner sedan tidigare. Juridisk status, även beslut 

om adoption, kan inte garantera att ett barn känner sig tryggt i en ny familj. 

Socialarbetarnas arbete och den dagliga kontakten med de vuxna som ersätter 

de biologiska föräldrarna spelar en viktig roll, kanske den viktigaste. (SOU 

2000:77: del 2:135) 

3.1.3 Långa familjehemsplaceringar eller adoption 

Målet för familjehemsplacerade barn har i svensk lags mening alltid varit 

att återförenas med de biologiska föräldrarna. En studie som belyst det 

svenska välfärdssystemets uppbyggnad när det handlar om 

familjehemsplacerade barn är en studie av Andersson. I studien tar hon 

upp att svensk lag inte har någon begränsning för hur länge ett barn bör 

vara placerat i ett familjehem. Lagen säger inte heller något om vad som 

bör hända när ett återförenande med den biologiska familjen inte kan ske 

(Andersson 1999:175). Andersson vill med studien även ta reda på hur 

familjehemsföräldrarnas tankar ser ut. Hon vill bland annat undersöka om 
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de behandlar barnet annorlunda beroende på om de vet hur länge ett barn 

ska stanna kvar hos dem och hur man når framgång när det gäller en 

familjehemsplacering.  

 

Svaret från familjehemsföräldrarna var att de inte älskade ett barn mer 

eller mindre beroende på om de visste hur länge hen skulle stanna 

(Andersson 1999:176). Familjehemsföräldrarna som blivit intervjuade i 

denna studie har istället betonat vikten av att ha en bra kontakt med de 

biologiska föräldrarna. De menar på att om de biologiska föräldrarna är 

nöjda med placeringen blir deras liv lättare och dessutom är det större 

chans att de biologiska föräldrarna skulle låta barnet bo hos dem på mer 

permanent basis (Andersson 1999:182). Anderssons studie är intressant 

då den belyser den svenska återföreningsprincipen och bakomliggande 

orsaker som de berörda parterna anser är bidragande till att en 

långtidsplacering kan fungera. Det här är en bra förförståelse för vårt 

examensarbete då adoption kan vara ett alternativ till en 

långtidsplacering. 

En forskningsstudie av Triseliotis som är intressant för vårt 

examensarbete är en studie som behandlar för- och nackdelar med 

adoption och långa familjehemsplaceringar. Studien tar även upp 

yttranden från beslut där familjehemsplacerade barn blivit aktuella för 

adoption på ett eller annat sätt. En anledning till varför en adoption 

genomfördes enligt ett domslut i Storbritannien, anför Triseliotis var att 

barn som inte blir adopterade utan istället familjehemsplacerade under en 

lång period utsätts för en känsloladdad situation där barnet aldrig får total 

trygghet. I ett annat domslut från Storbritannien har det istället 

framkommit att en adoption inte ska genomföras då det fortfarande finns 

hopp om att den biologiska föräldern kommer att kunna fullfölja sin 

rehabilitering och då återförenas med sitt barn (Triseliotis 2002:31). 

Samma forskningsresultat berör också att om barnet har varit frånvarande 

från sina biologiska föräldrar i mer än två år är chanserna för en 

återförening små då barnet blivit distanserat från sina biologiska föräldrar 

(Triseliotis 2002:31). Studiens slutgiltiga resultat är att adoption inte är 

svaret för alla barn som blivit familjehemsplacerade utan att det bör göras 

en bedömning utifrån varje enskilt barns behov och vilja. 
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4 Teori 

Vi kommer i vårt examensarbete att använda oss av rättssociologisk teori 

samt anknytningsteorin. Dessa teorier applicerar vi på vårt material i 

analysen i del III. I del I av arbetet, där den juridiska bakgrunden 

fastställs, kommer rättspositivismen ligga till grund för arbetet då våra 

domstolsavgöranden i form av beslut i del III är sprungna ur den teorin. 

4.1 Rättssociologisk teori 

Rättssociologin bygger på samhällsvetenskapliga teorier och metoder 

som till skillnad från rättsdogmatiken verkar för att analysera och förklara 

rättsliga sammanhang och dess orsaker och konsekvenser (Hollander 

2009: 40). Teorierna används i rättssociologin för att analysera den 

sociala verkligheten medan metoderna används för att beskriva den 

(Mathiesen 2005:14). Detta examensarbete kommer utgå från 

rättssociologi eftersom det uppfyller vårt syfte, dock kräver ofta en 

rättssociologisk studie kunskap om den gällande rätten vilket medför att 

rättsdogmatik till viss del blir aktuellt i vår studie.  

Kort går det att förklara rättssociologin som att man med hjälp av denna 

teori beskriver och analyserar rätten i samhället (Mathiesen 2005:16). 

Studier som har ett rättssociologiskt anslag har till uppgift att undersöka 

vilka krav samhällsförhållanden ställer på den rådande lagstiftningen 

samt omvänt hur de samhälleliga inverkningarna påverkas av 

rättsreglerna. En växelverkan mellan rättsreglerna och 

samhällsförhållandena är även ett vanligt inslag i studier med 

rättssociologiskt teori (Hollander 2009: 41). 

Domstolarna sägs vara utan påverkan av politiska inflytanden och andra 

organisationer på grund av deras särställning som beslutsfattare i rättsliga 

ärenden. Idealet vore med andra ord att det endast utifrån rättsnormerna 

fattades beslut i ärenden från domstolen. Till stor del är det säkert en 

korrekt bild då det finns rättsliga begrepp som måste följas när ett beslut 

fattas (Svanberg 2008:23). Rättssociologisk teori är intressant att använda 

i vårt examensarbete för att undersöka om besluten endast grundar sig på 

rättsregler och inte andra eventuella aspekter som kan påverka beslutet. 

Dessa aspekter kan vara andra samhälleliga influenser som får en 

inverkan på avgörandet i beslutet. En granskning av beslut kan 

följaktligen undersöka hur det ser ut.  
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4.2 Anknytningsteorin 

Anknytningsteorin har sitt ursprung i John Bowlbys samarbete med 

världshälsoorganisationen, WHO, där han fick i uppdrag att fastställa 

praktiska stödmodeller för barn som blivit separerade från sina föräldrar 

under andra världskriget. Genom samarbetet försågs de inblandade med 

kunskap om att relationen mellan barnet och föräldern har betydelse för 

hur barnet reagerar vid en eventuell separation. Det som fick 

anknytningsteorin att utvecklas och få betydelse var att Bowlby inte 

endast valde att presentera sina resultat för omgivningen utan 

införskaffade också empiriska belägg för sitt utlåtande. Han spelade 

bland annat in filmer som visade på att barn inte mådde bra av 

oförutsägbara separationer vid bland annat sjukhus- eller 

barnhemsvistelser. Detta arbete kom att få en sådan stor genomslagskraft 

att det exempelvis i dagens Sverige anses otänkbart att ett barn skulle 

behöva spendera sin sjukhusvistelse utan sina föräldrar (Havnesköld & 

Risholm Mothander 2009:181–182). 

Bowlby har som utgångspunkt i sin teori att det finns ett grundläggande 

behov av skydd och närhet hos alla barn. Föräldrar har olika sätt att 

tillfredsställa detta behov genom omvårdnad till sina barn vilket betyder 

att barn måste kunna klara av en viss variation gällande omvårdnaden, 

detta för att kunna överleva. Alla barn har inte föräldrar som förser dem 

med bästa möjliga vård vilket resulterar i att barnet måste anpassa sig till 

den omvårdnad som erbjuds. Personen som förser hen med ett 

omhändertagande av något slag kommer barnet automatiskt knyta an till, 

hur denna anknytning ser ut är dock inte fastställd (Havnesköld & 

Risholm Mothander 2009:185). Att ett barn knyter an till en vuxen är 

med andra ord en nödvändighet för dess överlevnad. Detta behöver inte 

vara en biologisk förälder som tillgodoser anknytningen utan det kan 

likaväl vara vuxna som utsetts på annat sätt, exempelvis utsedda av 

samhället (Beek & Schofield 2004:5). 

Teorin handlar om hur ett barn i sin första tid av livet knyter an till 

personer runt omkring. Detta är ett nedärvt beteende som finns för att 

försäkra tillgången till skydd och mat då ett människobarn aldrig skulle 

överleva eller utvecklas själv utan hjälp från vuxna. Barnet försöker på 

olika sätt hålla föräldrarna nära och att charma dem. Detta sker till 

exempel genom att barnet ler och skrattar men även genom att väcka 

förälderns medlidande genom skrik och gråt. På detta sätt får barnet 

föräldrarnas bekräftelse och uppmärksamhet (Wallroth 2010:36–37). 

Anknytningspersonerna ger barnet spegling samt visar hur man reglerar 

sina affekter. 
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Barnet får i och med anknytningen ett visst anknytningsmönster som 

påverkar hur hen hanterar relationer och situationer genom hela livet och 

hur hen uppfattar något som hotande eller farligt. Forskning har visat att 

det är den ihållande kontakten mellan anknytningspersonerna och barnet 

som är viktig. En konsekvent relation behövs för en trygg anknytning 

(Hundeide 2008:15).  

En trygg anknytning är något många barn som blivit 

familjehemsplacerade saknat vilket gjort att barnet blivit tvunget att 

anpassa sig till den rådande miljön för att överleva. Detta kan resultera i 

att barnet antagit en kontrollerande överlevnadsstrategi för att klara av 

vardagen. Svårigheten för ett familjehem som tar hand om ett barn med 

en sådan anknytning till de biologiska föräldrarna blir att få detta barn att 

bygga upp en tillit och känna att hen inte behöver ha total kontroll över 

sin närhet. Forskning om anknytning är inte så omfattande på detta 

område, vilket gör att det inte finns någon större litterär förankring för 

familjehemsföräldrar när de ska söka förse barnet med en trygg bas. För 

ett barn som levt under dåliga förhållanden kan ett nytt hem skapa oro då 

förhållandet som råder är helt annorlunda mot vad hen är van vid. Då ett 

barn saknat en trygg anknytning under sin uppväxt kan detta 

anknytningsmönster vara svårt att bryta. När familjehemsföräldrarna då 

försöker närma sig barnet kan det skapas ångest för barnet då hen 

vanligtvis eventuellt försöker undvika andra (Beek & Schofield 2004:5–

6). 
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5 Metod och metodologiska överväganden 

Vårt arbete kommer att ha en kvalitativ ansats då vi inte är ute efter att 

kunna säga något om ett bredare antal beslut utan istället vill gå på 

djupet på ett fåtal. Här kommer vi att redovisa den kvalitativa metoden 

och börja med en överblick av de rättsvetenskapliga metoder som finns 

för att sedan förklara närmare angående just den metod samt 

analysverktyg som vi har valt att arbeta med. 

5.1 Rättsvetenskapliga metoder 

Gemensamt för rättssociologin och rättsdogmatiken som rättsvetenskap är 

att de båda intresserar sig av rättsordningen (Hydén 1998:10). Emellertid 

har de olika angreppssätt på hur den ska studeras. Rättsdogmatiken intar 

ett internt perspektiv med en vertikal inriktning som bygger på deduktion. 

Med detta menas att man sammanväger de olika rättskällorna utan att se 

till andra aspekter så som samhälleliga omständigheter. Rättsdogmatiken 

ämnar undersöka den gällande rätten. Rättssociologin har istället ett 

externt perspektiv som undersöker med ett horisontellt angreppssätt. 

Genom att rättssociologin har detta perspektiv undersöks rättens del i 

samhället med hjälp av samhällsvetenskapliga teorier och metoder 

(Hydén 2002:15–16, Hollander & Borgström 2005:130). Vi kommer som 

nämndes ovan inte att använda oss av rättsdogmatik i vårt examensarbete, 

istället fyller rättssociologisk metod vårt syfte bättre.  

5.1.1 Rättssociologisk metod 

Rättssociologi är en vetenskap som berör hur samhället påverkar 

juridiken och hur juridiken påverkar samhället. Vetenskapen behandlar 

den växelverkan som kan finnas mellan rättsliga avgöranden och 

samhälleliga förhållanden (Hollander 2009:41). Ett område i 

rättssociologi handlar om hur rättens biverkningar i samhället ter sig och 

hur de leder till behov av förändring i rättssystemet (Hollander & 

Borgström 2008:140). Rättssociologin kan därmed ses som både ett 

komplement men också som konkurrens till rättsdogmatiken i sättet att se 

hur rättens tillämpning ser ut. Till skillnad från rättsdogmatiken där 

endast rätten bestämmer tillämpningen ser rättssociologin också andra 

utomrättsliga faktorer som påverkar hur utfallet i ett beslut blir (Hydén 

2002:18). För att undersöka dessa rättsliga företeelser med 

rättssociologisk metod används samhällsvetenskapliga metoder. I detta 

examensarbete kommer vi att använda oss av samhällsvetenskaplig 

textanalys som metod och då närmare bestämt kvalitativ innehållsanalys 

(Hollander & Borgström 2008:140).  
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Med hjälp av analysen kommer vi sedan att undersöka om det i våra 

beslut går att utläsa några andra möjliga förklaringar till det beslut och 

argument som framförs, eller om det endast är rättsliga begrepp som 

anförs som skäl till adoptionen. Den rättssociologiska metoden för med 

andra ord in andra tänkbara förklaringar till utfallet av beslutet förutom 

rekvisiten från paragraferna i lagtexten (Hydén 1998:35). 

5.2 Analysverktyg 

Enligt Ahrne och Svensson finns det ett växelspel mellan teori och 

empiri. Detta benämns ofta som spelet mellan deduktion och induktion. 

Skillnaden mellan de båda är hur de förhåller sig till teorin och empirin. I 

den induktiva metoden dras generella slutsatser utifrån enskilda fall som 

genom upprepning leder till att en teori uppstår. Den deduktiva metoden 

utgår istället från teorier vilka sedan dras slutsatser ifrån om det enskilda 

fallet (Ahrne & Svensson 2012:191–192). I vårt examensarbete kommer 

vi att använda oss av både induktion och deduktion som tillsammans 

benämns abduktion. Abduktion utgår ifrån empiriskt material samtidigt 

som det också uppmärksammar teoretiska moment. Enkelt uttryckt 

betyder det att forskningsprocessen kommer att växla mellan teori och 

empirisk data där de båda kommer att påverka varandra (Larsson 

2008:23).  

Vi kommer i vårt examensarbete att använda oss av kvalitativ 

innehållsanalys för att urskilja teman och mönster i beslut från 

tingsrätterna (Bryman 2008:505). Att vi valt att göra en innehållsanalys, 

trots att den oftast sammankopplas med kvantitativ metod, beror inte på 

att vi är intresserade av att kvantifiera företeelser i texten. Innehållsanalys 

kan även göras med ett kvalitativt anslag vilket innebär att den sortens 

analys inte räknar och mäter utan ger en beskrivning av texten utan 

kvantifiering. Istället urskiljs således textens innehåll systematiskt 

(Boreus & Bergström 2005:50). Den kvalitativa textanalysen fokuserar på 

om meddelandet har eller inte har de egenskaper som eftersöks 

(Rosengren & Arvidson 2002:361). Vi kommer att gå efter denna 

definition av textanalys och vi kommer därmed finna teman i besluten 

som vi sedan kan återkoppla till den rättssociologiska metoden som sedan 

undersöker vad i besluten som kan återkopplas till lagtexterna och vad 

som är andra influenser. Att beskrivningen av analysverktyget återfinns i 

denna del beror just på att den är nära sammankopplad med metoden.  
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6 Undersökningens genomförande med beslut som 

empiriskt material 

I denna del kommer vi att redovisa hur vi har gått tillväga vid 

insamlandet av vårt empiriska material samt hur vi har genomfört vår 

undersökning. Etiska övervägande klargörs och hur vi behandlar 

kvalitetskriterium såsom validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

belyses. Efter det kommer vi att åskådliggöra våra resultat och analys 

samt sammanfatta vårt utfall. 

6.1 Urval samt datainsamlingsmetod 

Vi har valt att kontakta tingsrätter i Stockholmsområdet samt Örebro och 

Östergötland för att få tag i beslut gällande adoptioner av 

familjehemsplacerade barn. Stockholm var aktuellt då det, som vi nämnt 

tidigare, är den första stad som gett ut nya riktlinjer till socialsekreterare 

avseende adoptionsfrågan gällande familjehemsplacerade barn. 

Vi intresserade oss av föredragningen i besluten för att kunna se de vad 

som åberopats av inblandade parter som skäl till adoption. 

Stockholmsområdet ansåg vi initialt vara en bra avgränsning sett till att 

det under ett och samma län finns många tingsrätter som vi kunde vända 

oss till och chansen var då större för ett stort utbud beslut. Vi behövde 

dock brädda vårt sökområde och valde att kontakta Örebro, Linköping 

och Norrköpings Tingsrätt.    

I Stockholmsområdet har vi kontaktat Attunda, Nacka, Solna, Södertörns 

och Stockholms Tingsrätt för inhämtande av beslut. Efter telefonkontakt 

med Stockholms och Södertörns Tingsrätt bestämde vi oss för att besöka 

dessa för att själva söka efter beslut på plats i deras system Vera. Två 

dagar spenderades i detta system som används av samtliga tingsrätter.  

För att hitta de för vår studie aktuella beslut sökte vi under 

domstolsärenden på adoption och begränsade oss tidsmässigt till en 

början till de som avslutats under 2013. Vi arbetade oss sedan bakåt 

kronologiskt och avslutade vår sökning på år 2008. Vi fick då fram 

målförteckningar där vi vid första anblick enbart kunde urskilja de beslut 

som vi förmodade hade med nationell adoption att göra. De 

internationella besluten ansåg vi kunde sorteras bort genom att det i dessa 

dokument kunde utläsas ha berört utländska handlingar eller 

involverandet av Adoptionscentrum och/eller Migrationsverket. Vi fick 

sedan göra en beställning till respektive arkiv för upphämtande av 

besluten. Vi gick därefter igenom varje enskilt beslut för att se om de var 
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aktuella för vår studie. Tre beslut från Stockholm och tre beslut från 

Södertörn ansåg vi kunde användas av de cirka 250 beslut vi gick 

igenom.    

Med Attunda, Solna och Nacka fick istället besluten inhämtas via telefon- 

och sedan mailkontakt. Där bad vi arkiven skicka samtliga beslut som var 

sparade elektroniskt från år 2008 och fram till 2013.  

Attunda Tingsrätt skickade en målförteckning över 340 beslut. Av dessa 

beställde vi 23 beslut som vi ville titta på. Där fanns det ett beslut som 

rörde familjehemsplacerade barn. Från Solna fick vi en målförteckning på 

över 230 beslut. Av dessa ville vi granska cirka 20 stycken men ingen av 

dem var aktuella för vårt examensarbete. Från Nacka arbetade vi igenom 

cirka 190 beslut men fick inte fram något beslut alls som rörde vår studie. 

Norrköping, Linköping och Örebro Tingsrätt kontaktades också via både 

telefon och mail. Norrköping skickade oss en målförteckning över 99 

beslut och av dem beställde vi 22 beslut som vi trodde kunde vara 

aktuella och ett av dem var det. Linköping skickade oss 40 beslut men 

ingen rörde nationell adoption. Örebro Tingsrätt gav oss 20 beslut och av 

dem så var ett aktuellt.    

Det sker endast cirka ett tjugotal nationella adoptioner gällande 

familjehemsplacerade barn i Sverige varje år (Socialstyrelsen 2011:19). 

Detta kan vara värt att poängtera i sammanhanget för att få en bild utav 

hur få beslut det är procentuellt sätt som rör vår studie. På grund av det 

valde vi att även ta med de beslut som rörde familjehemsplacerade barn 

över 18 år. Det som blev centralt var sålunda att beslutet berörde en 

person som var eller varit familjehemsplacerad hos dem som ansökte om 

adoptionen.  

Empirin vi använder oss av är således beslut gällande adoption av 

familjehemsbarn.  

6.2 Abduktion 

För att urskilja teman ur förarbetena som vi ansåg inte återfanns i lagen 

började vi med att granska de beslut vi inhämtat.  På så vis fick vi en 

överblick över vad dessa innehöll för att sedan kunna undersöka vad som 

överensstämde med det som fanns i lagen om adoption. Lagrummen vi 

fann mest relevanta för avgörandet av besluten valde vi att skildra i 

analysen. När vi gjort detta fanns det ändå andra aspekter i besluten som 

vi inte tyckte inrymdes i lagen. För att hitta dessa aspekter vände vi oss 

till förarbetena där vi tyckte oss finna överensstämmande teman till 

besluten. Processen visualiserar vi i vår skapade abduktionscirkel nedan.  
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Figur 1. 6.2 Abduktionscirkeln 

 

 
 

 

Källa: Fredrika Billborn Matsson och Lina Lindman 

 

6.3 Etiska övervägande 

Då beslut från tingsrätten är offentliga handlingar bryter examensarbetet 

inte emot några etiska koder. Något som dock kan vara känsligt är namn 

och andra personuppgifter vilket vi inte kommer att använda oss av då det 

ändå är irrelevant för vår studie. Vi väljer även att inte publicera de 

målnummer vars beslut vi har använt oss av då detta inte direkt är 

relevant information utan skickar istället dessa vid eventuell förfrågan. 

Enligt god forskningstradition ska man hålla god ordning på sitt 

empiriska material (Föreläsning 130228). Vi kommer på så vis att hantera 

materialet med tillförsikt och diskretion samt förvara dokument på en väl 

avsedd plats så att inte obehöriga kan komma att ta del av dessa.  

6.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Validitet i kvalitativ forskning handlar om att läsaren ska kunna skapa sig 

en klar bild av vad det är för fenomen som studeras. Detta görs genom att 

forskaren kan presentera, kontrollera, ifrågasätta och tolka sina resultat. 

Undersöker studien verkligen det som den är ämnad att göra (Larsson 

2008:117)? Vi kommer i vårt examensarbete att tänka på detta när vi 

1. Beslut 

2. Lagen 

3. Beslut 4.Förarbeten 

5. Teman 
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sammanställer våra resultat. 

Reliabiliteten handlar om huruvida det går att upprepa studien och då få 

ungefär samma resultat. Larsson påpekar att det inom kvalitativ forskning 

är svårt att fastställa om det går att göra på ett enkelt sätt eftersom det 

oftast inte finns någon mätning utan att det som studeras är av sådan 

karaktär att man vill upptäcka och beskriva ett fenomen. Reliabiliteten i 

kvalitativ forskning sammanlänkas med konsistens och intern logik 

(Larsson 2008:116–117). Vi kommer i vårt examensarbete att vara 

noggranna med att delarna och helheten hänger ihop samt att vi tänker på 

att våra frågeställningar verkligen kommer bli besvarade med den 

datainsamlingsmetod och analysform som vi valt (Larsson 2005:7, 23). 

Enligt Ahrne och Svensson ökar tillförlitligheten i en kvalitativ studie om 

man bland annat använder sig av transparens och generaliserbarhet. 

För att uppnå transparens i vårt arbete kommer vi att redovisa vår studie 

tydligt och beskriva varje steg så att läsaren har möjlighet att ta del av 

dem samt tankar och diskussioner bakom (Ahrne & Svensson 2012:27). 

Vi kommer också att beröra undersökningens utgångspunkter för att öka 

tillförlitligheten och påvisa perspektivmedvetenhet (Larsson 2005:4).  

Då generaliserbarhet inom kvalitativ forskning inte innebär att man 

använder sig av sannolikhetskalkyler, utan mer löst kan uttrycka sig om 

huruvida det går att överföra resultaten på ett liknande område eller grupp 

bör man vara försiktig när man uttrycker sig om den (Ahrne & Svensson 

2012:28–30). För att vi ska kunna uttrycka oss om generaliserbarheten 

gäller det att vi hittar tendenser som tyder på att besluten anför samma 

saker ur lagen.  

Detta examensarbete kommer att vara representerat av ett fåtal beslut som 

gör att generaliserbarheten sjunker men syftet är inte heller att 

generalisera utan att undersöka vad de olika parterna åberopar och vad 

som sedan blir skäl till adoptionen. 
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7 Resultat och analys 

Resultat och analys kommer att redovisas i samma del och det blir tydligt 

synliggjort vad som är vad. Detta görs genom att vi med start i 7.1 lutar 

oss emot de fyra paragrafer i 4 kap. FB som vi valt ut som har relevans 

för vår studie och sedan även de fyra teman med sin början i 7.5 som vi 

anser har utkristalliserats i de förarbeten som tangerar vårt 

forskningsområde. Dessa teman är barnets bästa, återföreningsprincipen, 

anknytningen samt vårdnadsöverflyttning. Processen som ledde fram till 

våra teman kan ni läsa om i avsnitt 6.2. För att ytterligare förtydliga våra 

resultat visar vi även citat från våra beslut. Analys samt framställning av 

resultat kommer att ske utifrån del I (Juridisk bakgrund) och del II 

(Studiet av adoption). Besluten kommer att redovisas genom en 

sammanställning utifrån det resultat vi fått. 

Vi har valt att kalla deltagande parter för NN och enbart i ett av citaten 

skrivit ut vilken roll vardera part har då det eventuellt behövde urskiljas.  

7.1 Barnets samtycke och vilja (4 kap. 5 § FB samt 4 kap. 6 § 

1 st. FB) 

I de beslut där barnet är över 12 år har samtycke inhämtats från barnen 

och samtliga godkänner att adoptionen genomförs. I de fall där barnen 

var under 12 år har inte samtycke inhämtats. Samtycket från barnen har 

endast uttryckts i ordalag som att de godkänner adoptionen och ingen 

vidare utförlig beskrivning av ståndpunkten finns. 

NN har samtyckt till att bli adopterad av makarna NN. 

När vi granskar besluten kan vi inte finna något som kan spegla det som 

återfinns i 4 kap. 5 § och 6 § 1 st. FB om barnets vilja. Detta till trots att 

det i förarbetena understryker att i de fall barnet är under 12 år bör dess 

vilja beaktas efter dess ålder och mognad (se avsnitt 2.7). I de beslut vi 

har granskat kan vi inte se något som tyder på att barn under 12 år har fått 

yttra sig i ärendet. Det kan möjligtvis bero på att det gjorts en bedömning 

att det inte är behövligt att efterfråga deras vilja då de alla är under fem 

år. Forskningen har visat på att en adoption inte alltid uppfyller barnets 

behov. Därför är det viktigt att i varje enskilt ärende göra en bedömning 

efter barnets vilja för att uppnå bästa möjliga resultat (se avsnitt 3.1.3). 
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7.2 Relationen, förhållandet (4 kap. 6 § FB) 

För att fastställa relationen mellan adoptanten och barnet går det i våra 

beslut att utläsa hur länge barnet varit placerat hos familjehemmet. Ett 

antal av barnen har varit placerade i familjehemmet redan före ett års 

ålder vilket synliggörs i familjehemsföräldrarnas resonemang för varför 

adoptionen ska bifallas. 

Som skäl för ansökan har de anfört att NN har varit familjehemsplacerad 

hos dem med stöd av lagen om vård av unga sedan han var fem månader 

gammal. 

Möjligtvis vill man med detta påstående visa på att placeringen varit 

kontinuerlig och varaktig vilket är något som både förarbetena och 

forskningen visat på har positiv effekt på barnen. Att uppleva varaktighet 

har forskning ansett påverka hela familjehemmet och inte endast barnet, 

dock behöver deras tolkning av situationen se likadan ut (se avsnitt 

3.1.2). Hur länge relationen varat mellan barnet och 

familjehemsföräldrarna har således en betydande roll då det ses som ett 

bekräftande på att de har varit eller är villiga att uppfostra barnet. Detta är 

även något som tas fasta på i skälen till varför adoptionen ska äga rum, 

här i samma beslut som ovan: 

I ärendet har det framkommit att NN har varit familjehemsplacerad hos NN 

och NN sedan har var fem månader gammal. Tingsrätten anser att det 

därmed är utrett att NN och NN har uppfostrat NN. 

Förutom att bekräfta viljan till att uppfostra barnet samt att visa på att 

uppfostran har skett genom att fastställa när familjehemsplaceringen blev 

aktuell, anför familjehemsföräldrarna andra synpunkter som inte återfinns 

i denna paragraf eller andra delar av 4 kapitlet FB. Dock sammankopplas 

ofta dessa resonemang som ett och samma. Vi kommer nedan vidare 

diskutera dessa resonemang utifrån anknytningen. 

7.3 Föräldrars samtycke (4 kap. 5 a § FB)  

Samtliga föräldrar har givits möjlighet att yttra sig gällande adoptionen. I 

de fall där barnet är över 18 år behövs ej samtycke från föräldrarna för att 

adoptionen ska få äga rum men de bereds ändå möjlighet att yttra sig i 

frågan. I våra beslut finns det föräldrar som av okänd anledning inte hörts 

av, föräldrar som emotsätter sig en adoption samt ger sitt samtycke. 

Nedan följer ett exempel på citat från respektive ståndpunkt.    

NN som är NN:s mor och ensam vårdnadshavare, har motsatt sig adoptionen. 

Hon har anfört i huvudsak: Hon har stor respekt för N och N N och 

ifrågasätter inte att dom tar hand om N på ett bra sätt. N verkar dock ha det bra 
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i familjehemmet utan att bli adopterad. En adoption skulle inte innebära något 

automatiskt tryggare för honom. 

 
NN:s biologiska föräldrar, NN och NN, har beretts tillfälle att yttra sig, men 

inte hörts av. 

NNs biologiska mor, NN, har den 19 oktober 2007 samtyckt till att adoptionen 

sker. 

Föräldrars samtycke är något som likt barnets fördel nämns i samtliga av 

våra beslut. Skillnaden är dock att samtycke berörs i både resonemang 

samt skäl till att adoptionen bör eller inte bör genomföras. I två av våra 

beslut är redan adoptanten vårdnadshavare för barnet vilket egentligen 

medför att samtycke inte behövs inhämtas för att adoptionen ska bifallas 

men detta görs som sagt ändå. I de tre fall där föräldrar motsätter sig 

adoptionen bifalles de två ansökningar där barnet redan är myndigt och 

behöver på så vis inte ha föräldrarnas samtycke. Det blir tydligt att 

föräldrarnas samtycke spelar en stor roll i adoptionsärenden oavsett vilka 

förhållanden som råder. I förarbetena kan vi läsa hur det förespråkas en 

analys angående hur barnets rätt att yttra sig står sig i förhållande till 

vårdnadshavarens rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barn 

(se avsnitt 2.7). Detta kan ha stor relevans att utföra då det är tydligt att 

föräldrarnas samtycke väger så pass tungt. Något som belysts i forskning 

är relationen mellan familjehemsföräldrarna och de biologiska föräldrarna 

och hur den kan komma att påverka placeringens utformning. 

Forskningsstudien menar på att det finns tendenser som visar på att om 

relationen mellan de båda föräldraparen är god kan det även leda till att 

placeringen blir mer långvarig (se avsnitt 3.1.3). Detta resultat kan 

möjligtvis även vara överförbart när det handlar om samtyckesrätten, 

kanske kan relationen underlätta om adoption kommer på tal. 

7.4 Barnets fördel (4 kap. 6 § FB) 

I de beslut vi granskat anges det i många av skälen till beslutet att 

adoptionen är till barnets fördel, dock ges det ingen vidare förklaring till 

varför det är så. Istället ges det en beskrivning genom att säga att 

utredningen visar på att det är till barnets fördel. 

Utredningen visar att adoptionen är lämplig och till fördel för NN. 

Barnets fördel är inte något som vi kan återfinna i parternas resonemang 

gällande adoptionen utan nämns endast i skälen och då som citatet visade 

på. Att adoptionen är till barnets fördel bygger, som nämnts innan, på 

principen om barnets bästa (se avsnitt 2.7). Trots att det i 

adoptionsärenden inte talas om barnets bästa utan istället barnets fördel 
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har det i forskning om hur barnets rätt i adoptionsärenden ska behandlas 

diskuterats om barnets bästa. (se avsnitt 2.3) Barnets fördel är följaktligen 

inte något som blir beforskat vilket innebär att dess tolkning endast 

återfinns som lagstadgat. 

 

Ovan har vi redovisat de aktuella paragraferna och nedan följer nu de 

teman som vi arbetat fram (se avsnitt 6.2). 

7.5 Barnets bästa 

Vi har valt att ta med barnets bästa som en samhällelig aspekt då vi anser 

att det utöver sin grund i barnets fördel även kan belysa ytterligare 

element.  

Det beslut som nämns nedan är det enda beslut där begreppet ”barnets 

bästa” används och inte bara ”barnets fördel”.  

Med hänsyn till moderns allvarliga psykisk störning och NNs behov av stabila 

och förutsägbara uppväxtförhållanden med juridisk och känslomässig trygghet 

som enbart kan tillgodoses genom en adoption bedöms att det bästa för NN att 

NN och NN ges möjlighet att adoptera honom. 

I detta fall var det socialnämnden som yttrade sig angående ärendet. 

Socialnämnden har av förarbetena fått påbackning att det behövs en 

förändring i deras bestämmelser gällande barnets bästa, där barnets rätt 

till kontinuerlig vård ska jämställas med återföreningsprincipen (se 

avsnitt 2.7). Något som denna nämnd eventuellt övervägt i deras 

uttalande och därmed uttalar sig om barnets bästa. Dock tas det inte fasta 

på deras uttalande i det slutliga beslutet. Där görs istället bedömningen 

utifrån att barnets vårdnadshavare inte givit sitt samtycke till adoptionen. 

Samtidigt som det i skälen för utfallet inte över huvud taget nämns vad 

som kan vara det bästa för barnet i fråga.  

Erforderligt samtycke har inte inhämtats från NN:s nuvarande vårdnadshavare 

och någon särskild förordnad vårdnadshavare som eventuellt kan lämna sitt 

samtycke finns inte. Redan av detta skäl ska därför ansökan om adoption 

avslås. 

I detta beslut kan man inte säga att barnets bästa har fått vara avgörande 

för utfallet utan samtyckesrätten har givits störst betydelse. Detta trots att 

det i förarbeten påpekats att det bör införas tydligare bestämmelser 

gällande adoption och barnets bästa och att det alltid ska vara centralt i 

avgörandet (se avsnitt 2.7). Trots att det vid samtliga beslut ska 

undersökas om det är till barnets fördel att adoptionen genomförs kan 

begreppet barnets bästa rymma fler och mer omfattande komponenter 

som kan vara mycket fördelaktigt att lyfta fram. Förarbeten har visat på 
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att när man går efter barnets bästa tas hänsyn till fler olika aspekter såsom 

barnets vilja, åsikter och kontinuitet för barnet (se avsnitt 2.7). Principen 

barnets bästa rymmer många fler faktorer än bara barnets fördel. Barnets 

bästa kan även ses som en relativt diffus princip något som också lyfts i 

forskningen (se avsnitt 3.1.1). Då det inte är inkorporerat, utan endast 

nämns i förarbeten blir det kanske svårt att åberopa detta i besluten om 

adoption. Att dessutom barnets bästa inte har en entydig definition kan 

göra att vi inte fann begreppet i fler beslut än vi gjorde (se avsnitt 2.3). 

7.6 Återföreningsprincipen 

Återföreningsprincipen har som nämnts i förarbeten en stark tradition i 

Sverige och det har också påpekats att det inte är förrän ett återförenande 

är helt omöjligt som andra möjligheter undersöks (se avsnitt 2.7). I 

besluten vi har granskat har vi funnit återföreningsprincipen både som ett 

skäl till att adoptionen bör genomföras men också som skäl till varför 

adoptionen inte ska bifallas.  

NNs vårdnadshavare har ingen kontakt med NN. Mamman lämnade NN efter 

förlossningen och har inte vågat berätta för sin släkt att hon har fött ett barn. 

Detta citat visar på att ett återförenande med den biologiska mamman inte 

kommer att ske då hon inte har någon kontakt alls med barnet och att hon 

dessutom inte vågat berätta om barnet för sin familj. Här blir det alltså 

aktuellt att se efter andra möjligheter för barnet och därmed blir adoption 

ett lämpligt alternativ. I ett av de andra besluten är det istället den 

biologiska modern som åberopar att det finns en möjlighet att barnet kan 

återvända till henne eller att de åtminstone kan behålla den lagliga 

möjligheten till kontakt som annars genom en adoption omöjliggörs. 

Sedan NN föddes har hon fått en ny mening med livet och hon känner ett stort 

ansvar. Hon känner sig stabil och har fått en ny insikt i sin sjukdom. Hon vill 

få möjligheten att vara delaktig i NN:s liv. 

I beslutet ovan har barnet varit placerat i familjehemmet i drygt två år. 

Den forskning som finns på området visar att när en tvåårsperiod förflutit 

är ett återförenande nästintill icke genomförbart (se avsnitt 3.1.3). Ändå 

är återföreningsprincipen en så pass grundläggande princip i Sverige att 

en adoption trots det uttalandet och annan liknande forskning inte är 

särskilt vanligt.  

Citaten från besluten visar på att återföreningsprincipen är något som 

anförs av båda parterna trots att det inte finns med i lagen om adoption. 

Återföreningsprincipen har dock ett sådant starkt fäste när det kommer 

till placeringen av familjehemsbarn att adoptioner inte blir ett vanligt 

inslag hos dessa barn.   
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7.7 Anknytning 

Anknytning är något som diskuteras kontinuerligt i både forskning och 

förarbeten vilket gör det intressant att se om det har påverkat resonemang 

eller skäl till adoptionen. Förarbetena har bland annat berört 

anknytningen till familjehemmet och om den borde ges större inflytande 

på bedömningen av om adoption ska bli aktuellt. Kontinuiteten av vården 

är något som nämns som ett skäl till adoption då det kan skapa men för 

barnet att bryta den anknytning som skett i familjehemmet (se avsnitt 

2.7). Vi kan finna resonemang hos familjehemsföräldrar och socialnämnd 

angående anknytningen i de beslut vi granskat. I det följande 

resonemanget är det socialnämnden som lägger fram sina åsikter 

angående anknytningen till familjehemsföräldrarna. 

Efter en observation av samspelet mellan familjehemsföräldrarna och NN 

bedöms att dessa är lyhörda för honom, känslomässigt engagerade och har en 

god relation till honom. NN är trygg och mår bra i familjehemmet. 

Detta resonemang kan härledas till anknytningsteorin som berör barns 

förmåga att knyta an till vuxna. Den vuxna personen behöver 

nödvändigtvis inte vara den biologiska föräldern då anknytningen till 

någon är en ren överlevnadsinstinkt (se avsnitt 4.2). Det barn som 

omnämns i citatet ovan har på ett tryggt sätt knutit an till sina 

familjehemsföräldrar vilket enligt förarbetena skulle kunna få kritiska 

konsekvenser om anknytningen skulle brytas (se avsnitt 2.7). 

Resonemanget som förs är alltså av stor vikt för barnet, dock anförs inget 

liknande under skälen till det slutliga beslutet. Istället finns det ett 

liknande resonemang som i ett annat beslut förts av familjehems- 

föräldrarna till barnet. 

NN har vuxit upp hos dem som deras dotter och lillasyster till tre bröder. Hon 

har sin trygghet i deras familj och släkt och har ingen kontakt med sina 

biologiska anhöriga. 

Inte heller i detta slutliga beslut nämns något om anknytningen som skäl 

till utfallet av adoptionen. Anknytningen är med andra ord något som 

åberopas av de olika parterna men som inte tas hänsyn till när beslutet 

fattas.   

7.8 Vårdnadsöverflyttning 

Vårdnadsöverflyttning är något som är relativt ovanligt i Sverige vilket 

både förarbetena och den tidigare forskningen har behandlat. Förarbetena 

har bland annat som förslag att göra vårdnadsöverflyttningar vanligare för 

att göra placeringen mer permanent för barnet (se avsnitt 2.7 och 3.1). 

Detta gör även att de biologiska föräldrarna förlorar sin utslagsgivande 
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samtyckesrätt då den som inte har del i vårdnaden inte måste ge sitt 

samtycke till adoption (se avsnitt 2.6). I de beslut vi granskat kan vi finna 

på tecken som gör en adoption lättare att genomföra när en 

vårdnadsöverflyttning redan skett. I ett av de slutliga skälen tas 

vårdnadsöverflyttningen till och med upp som ett av skälen till att 

adoptionen borde genomföras. 

År 1999 överflyttades vårdnaden om NN till makarna NN. NNs biologiska 

föräldrar hade härvid medgivit överflyttningen. 

Vårdnadsöverflyttning av familjehemsbarn är något förarbetena menar 

borde ske när barnet knutit an till familjehemsföräldrarna. Vid en större 

genomslagskraft skulle kanske fler familjehemsföräldrar välja att 

adoptera barnet i ett tidigare skede och inte vänta tills barnet fyllt 18 år 

och de biologiska föräldrarna inte kan motsätta sig adoptionen på samma 

sätt (se avsnitt 2.7). Vårdnadsöverflyttning blir med andra ord ett sätt att 

underlätta för en eventuell adoption. Ett annat exempel på när 

vårdnadsöverflyttning nämns och även denna gång som skäl till att 

adoptionen ska bifallas är i citatet nedan. 

NN:s (familjehemsmamman) familj har dock utretts och godkänts av Sigtuna 

kommun att bli familjehem till NN (barnet) och NN (familjehemsmamman) är 

särskilt förordnad vårdnadshavare för NN (barnet). 

Vårdnadsöverflyttning är således något som inte anförs som resonemang 

till att en adoption borde genomföras men som tas upp som skäl till varför 

adoptionen borde bifallas då det redan skett en vårdnadsöverflyttning.  

7.9 Sammanfattning 

Att adoptionen är till barnets fördel är något som nämns i både det 

slutliga skälet och i parternas resonemang men det ges inte något vidare 

utlägg till varför adoptionen är till dess fördel. Barnets bästa är dock 

något som när det nämns ges en vidare förklaring till varför utfallet till 

adoptionen är just det bästa för barnet, dock nämns barnets bästa inte på 

så många ställen i de beslut vi granskat, varken av parterna eller i slutliga 

skälen.  

Barnets samtycke är något som återfinns i de beslut där barnen är äldre än 

12 år och ofta då de till och med är över 18 år. I de fall då barnet är under 

12 år har inte deras samtycke inhämtats i något av de besluten vi 

granskat, inte heller har deras vilja blivit beaktad. Föräldrars samtycke är 

något som i de flesta fall inhämtats, åtminstone deras åsikter angående 

adoptionen. Hur de ställde sig till beslutet kunde i allra största grad 

påverka utfallet av adoptionen.  
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Relationen mellan adoptanten och barnet fastställs i besluten genom att 

påvisa hur länge barnet varit placerat hos familjehemsföräldrarna och om 

de har haft eller har för avsikt att uppfostra barnet. Vi kunde även utläsa 

andra faktorer som parterna anförde som skäl till adoptionen vilka vi 

kopplade ihop med anknytningen mellan barnet och de vuxna.  
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8 Slutdiskussion  

Nedan följer vår slutdiskussion samt vår konklusion. Vi för även en 

kritisk diskussion av de beslut vi granskat i vår studie. Vi lyfter fram vårt 

kunskapsbidrag och resonerar kring förslag till vidare forskning.  

8.1 Inledning av konklusion  

Redovisningen av konklusionen kommer att ske genom att vi till en 

början diskuterar hur paragraferna yttrat sig i besluten. Därefter kommer 

de samhälleliga influensernas påverkan på besluten lyftas. Den tredje 

frågeställningen som behandlar frågan om motsättningar mellan de olika 

paragraferna och temana kommer att diskuteras under båda de förgående 

rubrikerna. Denna fråga kommer således vävas in i texten och på så vis 

besvaras.  

För att erinra läsaren om vilka frågeställningar studien har för avsikt att 

besvara upprepas dessa nedan:  

 
 Hur yttrar sig de ovannämnda paragraferna i 4 kapitlet FB i det parterna åberopar 

och vad tas upp i skälen till utfallet av adoptionen? 

 

 Vad kan vi utläsa för samhälleliga betydelser som har influerat besluten utifrån 

förarbeten och tidigare forskning? 

 

 Finns det motsättningar mellan de olika paragraferna samt de samhälleliga 

influenserna i besluten och hur yttrar sig i så fall dessa? 

 

8.2 Konklusion 

Adoption av familjehemsbarn är inte vanligt förekommande (se avsnitt 

6.2). Baserat på den mängd beslut vi granskat och att utfallet endast blev 

fyra stycken där adoptivbarnet var under 18 år framgår det att underlaget 

är mycket tunt. Det förefaller vanligt att vänta med adoptionen tills att 

barnet fyllt 18 år när de biologiska föräldrarnas samtycke inte är 

avgörande för adoptionens utfall. Samtyckesrätten är följaktligen något 

som beslutsfattarna ger stor tyngd vilket kan resultera i att övriga 

argument för att adoptionen ska bifallas eller avslås hamnar i skymundan.   

8.2.1 Paragrafernas yttranden i besluten  

I besluten vi granskat återfinns alla de lagrum som vi valt att belysa för 

utgången av adoptionen. Svaret på vår första frågeställning blir då 

följaktligen att barnets och de biologiska föräldrarnas samtyckesrätt, 
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barnets fördel och relationen/förhållandet har del i alla de beslut vi 

granskat och att de dessutom ges en betydande roll. Dock återfinns de 

inte alltid i både åberopandet och det slutliga beslutet. Dessutom ges inte 

alla paragrafer lika stort utrymme och det kan skapa spänningar mellan de 

olika paragraferna då dess innehåll motsätter sig varandra. Ett exempel 

som återspeglar detta är paragrafen gällande att en adoption inte får gå 

emot barnets fördel trots att det finns andra aspekter som i många fall 

väger minst lika tungt. De biologiska föräldrarnas samtycke är en sådan 

paragraf som kan ge konsekvenser för hur utfallet av adoptionen blir för 

barnet. Vi kan se tendenser till att de biologiska föräldrarnas samtycke 

under vissa omständigheter får en sådan betydande roll. Trots att det finns 

lika mycket som talar för adoptionen, om inte mer, kan då inte utfallet bli 

annat än avslag.  

Som vi nämnt i resultat- och analysdelen behöver inte det parterna 

åberopar tas med i det slutliga beslutet och det som tas upp i det slutliga 

beslutet behöver inte finnas med i parternas resonemang. Att adoptionen 

är till barnets fördel är bland annat något som inte är med i parternas 

resonemang. Det är möjligt att parterna anser att barnets fördel åberopas i 

samband med att de lägger fram varför adoptionen borde bifallas men det 

uttrycks sällan vad det är som gör att barnet gagnas av adoptionen. Vi 

anser dock att detta är något som borde ges större vikt och då också att 

barnets bästa borde införlivas i besluten, något vi återkommer till senare. 

I de fall då samtycke från barn som varit familjehemsplacerade och nått 

18 års ålder inhämtas ges det stort inflytande och deras vilja beaktas. Då 

de inte fyllt 18 år är deras vilja inte utredd. Vi ställer oss frågan hur det 

kan vara så. Även fast de är under 12 år och enligt lag inte behöver lämna 

sitt samtycke anser vi att det borde vara en självklarhet att efterfråga 

deras vilja. Vi anser att om detta inte sker motsätter sig beslutet både 

paragrafen angående att en utredning gjorts om beslutet är till barnets 

fördel och dessutom principen om barnets bästa. Även om barnet innehar 

låg ålder bör man enligt paragrafen om barnets samtycke höra barnet i 

frågan efter deras ålder och mognad. Barnet borde på något sätt kunna 

uttala sig i ärendet för att understryka att adoptionen anses vara till dess 

fördel. 

8.2.2 Samhälleliga influenser i besluten  

Genom att applicera den rättssociologiska teori går det att uttala sig kring 

om det finns andra aspekter som åberopas än det som återfinns i lagen om 

adoption. Dessa aspekter har vi som tidigare nämnts, gjort om till fyra 

teman; anknytning, barnets bästa, återföreningsprincipen samt 

vårdnadsöverflyttning. Temana är således de samhälleliga aspekterna 
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som vi anser finns med i de beslut vi granskat. De samhälleliga 

influenserna tas till större del enbart upp i resonemangen och de är inte 

vanligt förekommande i de slutliga besluten samt skälen till dessa. Detta 

beror troligen på att domstolsväsendet inte får utgå från andra aspekter än 

det som finns i lagen medan parterna är mer fria i sitt resonemang. Likväl 

kan dessa resonemang ha betydelse när ett beslut fattas och därmed kan 

det vara av stor vikt att dessa aspekter återfinns i lagen om adoption på ett 

konkret sätt. Detta för att försäkra sig om att utfallet blir så bra som 

möjligt för alla inblandade parter och då främst för barnet. 

Anknytningen är en sådan aspekt som ges betydelse i resonemanget hos 

parterna men som inte återfinns i skälen till adoptionen. Anknytningen 

kan ses som en vidare utveckling på relationen/förhållandet som finns 

med i lagen om adoption men då denna endast belyser adoptanternas vilja 

eller del av uppfostran anser vi att anknytningen kan inrymma fler 

aspekter. Genom att belysa barnets situation med anknytningsteorin kan 

vi se att barn som blivit familjehemsplacerade på grund av bristande 

anknytning till de biologiska föräldrarna kan få en andra chans med 

anknytningen. Vägen till en trygg anknytning kan dock bli en lång och 

svår process där vägledning för familjehemsföräldrarna ofta saknas. Trots 

att anknytningsteorin visat på detta kan vi i de beslut där anknytningen är 

omnämnd inte finna på att barnets anknytning varit problematisk. Det 

nämns till och med att familjehemmet och barnet fann varandra på en 

gång. Vi tror att anknytningen mellan barnet och familjehemsföräldrarna 

kan vara en av de största anledningarna till att de vill ansöka om en 

adoption men då anknytningen inte finns med i lagen om adoption kan 

inblandade parter anse det föga relevant som resonemang då det inte tas 

hänsyn till detta när beslutet fattas. Detta uttalande kan ges extra tyngd 

genom att se till förarbetena. Där finns tendenser till att anknytningen 

mellan barn och föräldrar ges som en av anledningarna till att placeringen 

borde blir permanent och då exempelvis genom en adoption.  

I de beslut vi granskat kan vi även se influensen av den starka 

återföreningsprincipen som råder i Sverige. Återföreningen var något som 

de olika parterna åberopade i besluten och då både som skäl till ett bifall 

och ett avslag. Återföreningsprincipen går även att sammankoppla med 

samtyckesrätten för då samtycke krävs av biologiska föräldrarna ger detta 

en större chans för ett återförenande. Om föräldrarna på grund av någon 

av de anledningar som finns i lagen, inte har samtyckesrätt skulle man 

kunna se ett återförenande som mer osäkert eftersom exempelvis en 

psykisk störning eller en vårdnadsöverflyttning till 

familjehemsföräldrarna kan väga tungt för utfallet. Frågan är hur mycket 

denna princip ska få påverka ett adoptionsbeslut av ett familjehemsbarn 
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och hur långt man ska dra föräldrarnas samtycke.  

Om ett beslut endast stödjer sig på föräldrarnas samtycke, då inget barn 

under 18 år får adopteras utan föräldrarnas godkännande, kan principen 

om barnets bästa bli åsidosatt. Det blir en stor motsättning mellan å ena 

sidan paragrafen om samtycke samt principen om ett återförenande och å 

andra sidan principen om barnets bästa då även denna princip ska vara 

vägledande i alla ärenden rörande barn. Ett återförenande är rimligtvis 

inte att föredra för alla barn vilket gör att andra faktorer kan vara minst 

lika mycket till barnets bästa. Barnets bästa bör således enligt oss finnas 

med i lagen om adoption för att beslutet ska få en tydligare karaktär som 

belyser just familjehemsplacerade barns situation och vilket beslut som är 

bäst för dem.  

Vårdnadsöverflyttning är något som vi endast fann i skälen till det 

slutliga beslutet. Det är med andra ord inget som parterna lägger fram 

som en för- eller nackdel till utfallet av adoptionen utan det är 

beslutsfattarna som väger det emot de andra skälen. I de beslut där en 

vårdnadsöverflyttning redan skett var det till familjehemsföräldrarnas 

fördel och adoptionen verkade bli mer berättigad. Kanske är 

vårdnadsöverflyttningar ett första steg på vägen mot att göra adoptioner 

mer legitimt när det gäller familjehemsplacerade barn. I de fall då barnet 

inom en snar framtid inte kan återvända till sina biologiska föräldrar och 

prognosen för ett återförenande inte ser bra ut kan en 

vårdnadsöverflyttning försäkra barnet om en kontinuerlig vård där ett 

uppbrytande inte riskerar att vänta runt hörnet. Att en 

vårdnadsöverflyttning sker kan medföra att de biologiska föräldrarna blir 

fråntagna sin chans till ett återförenande samt att deras samtycke inte blir 

behövligt vid en eventuell adoption. Rimligtvis är detta ett av skälen till 

att det sker så få fall av vårdnadsöverflyttning vilket i sin tur kan vara en 

av anledningarna till att det endast sker som flest 20 adoptioner av 

familjehemsplacerade barn årligen. 

8.3 Kritisk diskussion gällande besluten 

Vi är medvetna om att några av våra beslut behandlar adoptioner av 

personer över 18 år. Dock har dessa barn varit familjehemsplacerade hos 

dem som gör ansökan. Med det sagt söker vi efter resonemang och skäl 

till en adoption av just familjehemsplacerade barn oavsett om placeringen 

är pågående eller avslutad. Det som anförs i besluten handlar ändå om 

deras tid som familjehemsbarn och det är detta som behandlas i besluten. 

Att det dessutom, som nämnts tidigare, sker mycket få antal adoptioner 

av familjehemsbarn årligen och i hela Sverige har det gjort att det 

underlag vi funnit fått vara tillfredsställande. Vi anser att då vi inte är ute 
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efter att söka mönster utifrån ett kvantitativt angreppssätt har nio beslut 

varit ett tillräckligt underlag för vår studie.  

9 Kunskapsbidrag 

Det som gör vårt arbete intressant är att inga tidigare studier har haft 

samma anslag. Som vi nämnt ovan har ämnesområdet tidigare blivit 

beforskat genom exempelvis Cecilia Lindgrens studie gällande 

familjehemsplacerade barn och hur adoptionslagen förändrats ur en 

historieaspekt (se avsnitt 3.1.1). Dock har ingen använt just våra metoder 

och teorier på området.  

Vår studie är dessutom tidsmässigt aktuell då det på senare tid börjat 

diskuteras om långa familjehemsplaceringar är bra för barn eller om det 

finns andra mer fördelaktiga alternativ. Stockholms stads initiativ att 

införa riktlinjer för socialsekreterare att göra en utredning huruvida 

adoption är lämpligt i respektive fall är ett av de exempel som visar på 

detta. Socialarbetarens roll blir då även att följa med i resonemanget om 

vad som är det bästa för barnet. Då socialarbetare ofta kommer i kontakt 

med olika rättsregler vilka kontinuerligt ändras (Hollander och Borgström 

2008:129) är det viktigt att se hur de rättsregler som styr i dagens 

samhälle påverkar resonemanget kring varför en adoption ska eller inte 

ska äga rum. Detta examensarbete är därmed relevant för socialt arbete då 

det tar upp de olikheter som olika parter berör som viktiga för utfallet av 

adoptionen. Dessutom är det avgörande att som socialarbetare veta hur 

man ska kunna tillämpa regler både rättssäkert och rättvist (Hollander och 

Borgström 2008:148).  

9.1 Förslag till vidare forskning 

Vi anser att det behövs betydligt mer forskning på detta område och då 

bland annat om hur barnets bästa står sig i beslut gällande adoptioner av 

familjehemsplacerade barn. Om det genom lagens utformning finns 

hinder som gör att barnets bästa inte uppmärksammas i den grad det 

borde måste detta lyftas och det som bör förändras i lagen för att uppnå 

bästa resultat för barnets räkning måste utredas. 

Dessutom är det av stor vikt att ta reda på varför adoptioner inte används 

mer i Sverige och hur barn som blir adopterade mår jämfört med barn 

som är långtidsplacerade i familjehem. Skillnader i deras hälsa och andra 

faktorer som påverkar resultatet bör undersökas och redovisas. Detta för 

att kunna ge barn i samhällsvården de bästa möjliga förutsättningarna för 

ett tryggt och stabilt hem - anpassat efter varje barns unika situation.  
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Figur 1. 6.3 Abduktionscirkeln 

 

 

 

 


