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Abstrakt 

 
Denna c-uppsats är en kvalitativ undersökning om hur hemutredare resonerar kring begreppet 
lämplig adoptivförälder, och hur de beskriver svårigheterna med lämplighetsbedömningen. 
Undersökningen har genomförts i form av två fokusgruppsintervjuer med hemutredare från 
olika kommuner och stadsdelar i Stockholms län. De frågeställningar som styrt arbetet är: Hur 
beskriver hemutredarna en lämplig adoptivförälder? Hur upplever hemutredarna skillnaderna 
mellan det biologiska föräldraskapet och adoptivföräldraskapet, när det gäller lämplighet? Hur 
beskriver hemutredarna svårigheterna med lämplighetsbedömningen av tilltänkta 
adoptivföräldrar? Våra resultat visar att hemutredarna anser att det bästa för ett adoptivbarn är 
att adopteras av två föräldrar. Detta par skall ha en kärleksfull relation, både rimlig hälsa och 
rimlig inkomst. Hemutredarna anser att barnet skall få möjlighet till en så ”vanlig” uppväxt 
som möjligt. I denna ”vanlighet” är det viktigt att barnet får vara en del av en kärnfamilj. En 
annan viktig faktor av ”vanligheten” är åldern, som hemutredarna menar inte skall vara alltför 
hög. Hemutredarna anser att de myndigheter som arbetar med adoption i stor utsträckning har 
ett föräldraperspektiv, istället för ett barnperspektiv. Detta ses som ett problem av 
hemutredarna och de ser det som deras uppgift att vara adoptivbarnets företrädare och göra 
det som är adoptivbarnets bästa. Det finns flera skillnader mellan att vara bilogisk förälder 
och att vara adoptivförälder, enligt hemutredarna. Den viktigaste skillnaden är att de flesta 
adoptivföräldrarna kommer att få ett barn med en okänd bakgrund och med flera separationer 
bakom sig. Detta gör att det ställs andra krav på adoptivföräldrar. I förlängningen innebär det 
även att det inte räcker för adoptivföräldrar att vara ”tillräckligt bra” (good enough). 
 
 
 
 
 
Nyckelord: adoption, lämplig adoptivförälder, föräldraskap, hemutredare. 
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Förkortningar 
 
 
LVU - Lagen om vård av unga 
 
MIA - Myndigheten för internationella adoptionsfrågor 
 
SoL - Socialtjänstlagen 
 
SOU - Statens offentliga utredning 
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1. Inledning och problemformulering 
 
Varje år adopteras cirka 1000 utländska barn av svenska föräldrar. Idag finns ungefär 45 000 
internationellt adopterade barn och vuxna i Sverige (www.nia.se, 2005-11-10). Enligt 6 kap. 
12 § i socialtjänstlagen (www.notisum.se, 2005-11-10) får ingen ta emot ett utländskt barn för 
adoption utan socialnämndens medgivande. Det är hemutredarna som på uppdrag av 
socialnämnden utreder om den som vill adoptera ett barn är lämplig för detta. Detta sker 
genom en hemutredning/medgivandeutredning, som sedan ligger till grund för 
socialnämndens beslut om medgivande.   
 
Att utreda huruvida ett par/en ensamstående kommer att bli lämpliga adoptivföräldrar eller 
inte, är ett stort ansvar som är delegerat till hemutredarna. Vår uppfattning är att inom ämnet 
adoption finns två framträdande perspektiv: adoptivbarnets och adoptivförälderns. Det är 
tänkvärt med tanke på att hemutredarna har det faktiska ansvaret för hemutredningen och 
därmed en central roll i adoptionsprocessen. Trots detta saknas deras perspektiv i stort sett 
inom ämnet adoption. I lämplighetsbedömningen, som hemutredarna gör, skall särskild 
hänsyn tas till sökandens kunskaper och insikter om adoptivbarn och deras behov, den 
planerade adoptionens innebörd, sökandens ålder, hälsotillstånd, personliga egenskaper och 
sociala nätverk (6 kap. 12 § SoL, www.notisum.se, 2005-11-01). Vilka personliga egenskaper 
som bedöms som särskilt lämpliga när det gäller adoptivföräldraskap, vilket nätverk som 
anses tillräckligt och hur de tilltänkta adoptivföräldrarnas ålder skall påverka lämpligheten, är 
exempel på faktorer som inte är utförligt beskrivna i lagen. Detta kan medföra att det blir upp 
till den enskilda hemutredaren att avgöra på vilket sätt dessa faktorer skall påverka 
lämplighetsbedömningen. Eftersom hemutredarna har ansvaret över att utreda vem som blir 
en lämplig adoptivförälder, anser vi att det är viktigt att ta reda på hur de ser på lämpligheten. 
Vi vill därför undersöka hemutredarnas perspektiv på lämplighet när det gäller tilltänkta 
adoptivföräldrar och hur hemutredarna diskuterar kring svårigheterna i 
lämplighetsbedömningen. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur hemutredarna resonerar kring vem som är en 
lämplig adoptivförälder och hur de beskriver svårigheterna med lämplighetsbedömningen. 
 
För att uppnå vårt syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 
 

- Hur beskriver hemutredarna en lämplig adoptivförälder? 
- Hur beskriver hemutredarna svårigheterna med lämplighetsbedömningen av tilltänkta 

adoptivföräldrar? 
- Hur upplever hemutredarna skillnaderna mellan det biologiska föräldraskapet och 

adoptivföräldraskapet, när det gäller lämplighet? 

1.2 Uppsatsens disposition 
 
I det första kapitlet inleder vi uppsatsen och tar upp vår problemformulering. Sedan följer 
syfte och frågeställningar. I det andra kapitlet tar vi upp vår förförståelse, adoptionshistorik 
och lagar som reglerar adoption, adoptionsprocessen och hemutredningen, begrepps- och 
ordförklaring samt tidigare forskning inom adoption. Det tredje kapitlet innehåller vår 
teoretiska förankring. Det fjärde kapitlet är metodkapitlet, där vi beskriver vårt val av metod 
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och tillvägagångssätt samt har en diskussion om reliabiliteten, validiteten och 
generaliserbarheten i vår undersökning. I det femte kapitlet återfinns resultatet och i det sjätte 
kapitlet finns analysen och besvarande av frågeställningar. Det sjunde kapitlet består av en 
avslutande diskussion och efter det kommer ett avsnitt med nya forskningsfrågor. 
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2. Adoption 

2.1 Förförståelse 
Vi har varit intresserade av adoption sedan våren 2005, då en av oss genomförde sin praktik 
hos en hemutredare i Stockholm. Under denna praktikperiod fick vi möjligheten att vara med 
på en föräldrautbildning för tilltänkta adoptivföräldrar. Det vi tog med oss från 
föräldrautbildningen var framförallt det specifika med adoptivföräldraskapet och de speciella 
kraven som ställs på adoptivföräldrar. 
 
När vi har diskuterat adoption med andra människor, så har vi märkt två huvudsakliga 
uppfattningar om adoption. Den första uppfattningen är att det är svårt att få ett medgivande. 
Den andra uppfattningen är att det är kränkande att utreda och granska tilltänkta 
adoptivföräldrar när ”vem som helst” kan bli förälder. Denna uppfattning verkar höra ihop 
med tanken om att det biologiska föräldraskapet ställer samma krav på föräldrarna som 
adoptivföräldraskapet. Allt detta har fått oss att fundera över vem som blir en lämplig 
adoptivförälder. Det har också fått oss att fundera över svårigheterna med 
lämplighetsbedömningen. 

2.2 Ordförklaring 
 
Föräldrautbildning: sedan den 1 januari år 2005 är det obligatoriskt för alla tilltänkta 
adoptivföräldrar att gå en sju veckor lång föräldrautbildning som kommunen tillhandahåller. 
Den som vill adoptera måste genomgå föräldrautbildningen innan beslut om medgivande tas. 
Syftet med föräldrautbildningen är att alla som önskar adoptera ett barn ska få kunskap och 
möjlighet till insikt om adopterade barn och deras behov. I utbildningen går man bland annat 
igenom anknytning, föräldraförmåga och adopterade barns hälsa. (www.nia.se, 2005-11-04) 
 
Hemutredare: en familjerättssekreterare som utreder tilltänkta adoptivföräldrars lämplighet 
genom en hemutredning. 
 
Hemutredning/Medgivandeutredning: den utredning som hemutredaren gör och som sedan 
ligger till grund för socialnämndens beslut om medgivande. (www.nia.se, 2005-11-04) 
 
Internationell adoption: en adoption som sker mellan två olika länder. 
 
Medgivande: det positiva beslut som innebär att de tilltänkta adoptivföräldrarna anses som 
lämpliga att ta emot ett barn. Beslutet om medgivande begränsas till att gälla ett barn i en viss 
ålder (www.nia.se, 2005-11-04). 
 
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor: har som huvuduppgift att övervaka att de 
auktoriserade adoptionsorganisationernas förmedlingsarbete sker i enlighet med lag och 
principen om barnets bästa som den kommer till uttryck i Barnkonventionen och 
Haagkonventionen. MIA har även givit ut ”Internationella adoptioner – handbok för 
socialnämnder” (1997). Socialstyrelsen har tagit över ansvaret för handboken och håller i 
nuläget på att skriva en ny version. Fram tills den nya versionen kommer ut, gäller den 
tidigare. Myndigheten för internationella adoptionsfrågor kallades tidigare Nämnden för 
internationella adoptionsfrågor (NIA). (www.nia.se, 2005-11-04) 
 
Mottagarland: landet dit det adopterade barnet flyttar. 
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Ursprungsland: det adopterade barnets födelseland. 

2.3 Kort om svensk adoptionshistorik 
 
Internationella adoptioner inleddes i slutet av 1950-talet och i början bedrevs verksamheten av 
enskilda personer. Skälet till att man började med internationella adoptioner var att allt färre 
svenska barn lämnades för adoption. På 1970-talet var det inte bara barnlösa par som 
adopterade, många par hade en tanke om att göra en insats för världens barn. Detta var en del 
av den dåvarande tidsandan där många hade en vision om jämlikhet, rättvisa och solidaritet. 
Kulmen nåddes år 1977 då 1 864 barn adopterades från utlandet. (SOU, 2003:49/1) 
 
Efter hand har verksamheten blivit alltmer reglerad av samhället. Sedan år 1979 finns 
särskilda bestämmelser om adoptionsförmedling. De allra flesta adopterar idag via en 
auktoriserad adoptionsförmedling. Möjligheten att adoptera privat inskränktes kraftigt år 1997 
då det infördes krav på ”särskilda skäl” för att få genomföra en så kallad enskild adoption. Ett 
exempel på en enskild adoption är adoption av ett släktingbarn. (SOU, 2003:49/1) 

2.4 Huvudsakliga lagar som reglerar internationell adoption 

2.4.1 Föräldrabalken 
De grundläggande bestämmelserna om adoption finns i 4 kapitlet i föräldrabalken och är 
tillämpliga vid alla adoptioner i svensk domstol, oavsett var barnet och föräldrarna kommer 
ifrån. Om barnet kommer från något annat land än Sverige, tillämpas även andra lagar utöver 
föräldrabalken. I föräldrabalken anges att en adoption skall beviljas endast om det anses vara 
till fördel för barnet. I 4 kapitlet 6 § föräldrabalken framgår att avsikten med en adoption alltid 
måste vara att skapa ett varaktigt familjeförhållande. (Arvill & Svensson, 2003, sid. 22-23) 
 
I 4 kapitlet 1-4 §§ i föräldrabalken anges vem som får adoptera enligt svensk lag: 
 

- Den eller de som skall adoptera måste ha fyllt 25 år, eller vara minst 18 år om 
adoptionen gäller eget barn, makes barn eller makes adoptivbarn eller om synnerliga 
skäl föreligger. 

- Makar måste adoptera gemensamt. 
- Sambor får inte adoptera gemensamt. 
- Ensamstående får adoptera. (Sveriges lagar, 2003, sid. 264) 

2.4.2 Socialtjänstlagen 
I 6 kapitlet Socialtjänstlagen finns bestämmelser som reglerar medgivandeutredningar när det 
gäller internationella adoptioner. Från och med den 1 januari 2005 har det skett en lagändring 
i socialtjänstlagen. Tidigare har samma paragraf som reglerar familjehemsplaceringar av barn, 
även styrt medgivandeutredningar av tilltänkta adoptivföräldrar. I 6 kapitlet socialtjänstlagen 
finns det nu en egen paragraf (12 §) som endast gäller internationella adoptioner och som 
särskilt anger vad ett medgivande skall grundas på. I den nya paragrafen anges att ett 
medgivande endast får lämnas om den sökande anses lämpad att adoptera. Vid 
lämplighetsbedömningen skall särskild hänsyn tas till: 
 
”… sökandens kunskaper och insikter om adoptivbarn och deras behov och den planerade 
adoptionens innebörd, sökandens ålder, hälsotillstånd, personliga egenskaper och sociala 
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nätverk. Sökanden skall vidare ha deltagit i av kommunen anvisad föräldrautbildning inför 
adoption. ” (Rättsnätet, 2005-11-10) 
 
I socialtjänstlagen anges även socialnämndens uppgifter när det gäller internationella 
adoptioner. Deras huvudsakliga uppgifter är att besluta om medgivande efter rekommendation 
från hemutredare och att ge sitt yttrande till tingsrätten som fastställer adoptionen. (Arvill & 
Svensson, 2003, sid. 59) 

2.4.3 Lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling 
I denna lag definieras vad som avses med en internationell adoptionsförmedling och vilka 
uppgifter en internationell adoptionsförmedling har. I lagen anges även MIA: s uppgifter som, 
förutom att vara en tillsynsmyndighet över de internationella adoptionsförmedlingarna, även 
avgör vilka som får bli auktoriserade internationella adoptionsförmedlingar. (www.notisum.se 
, 2005-11-11) 

2.4.4 Haagkonventionen 
Haagkonventionen är en konvention om skydd av barn och samarbete vid internationella 
adoptioner. Den är utformad för att göra Barnkonventionens mål för adoption praktiskt 
tillämpbara (MIA, 2005, sid. 12). Konventionens mest direkta betydelse är att ett 
adoptionsbeslut som har fattats i ett land som anslutit sig till konventionen gäller i alla andra 
länder som också anslutit sig. Genom Lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde 
till Haagkonventionen, har konventionen blivit en del av svensk rätt och skall därmed 
tillämpas som svensk lag (Arvill & Svensson, 2003, sid. 41). Haagkonventionen fördelar även 
ansvaret mellan mottagarländer och ursprungsländer (MIA, 2005, sid. 12). 

2.4.5 Konventionen om barnets rättigheter 
Sverige har skrivit på konventionen om barnets rättigheter. Riksdagen har på regeringens 
förslag ”antagit en strategi för att säkerställa att Barnkonventionens bokstav och andra präglar 
allt beslutsfattande som rör barn” (Konventionen om barnets rättigheter, 2002, sid. 5). 
Verkningarna av Barnkonventionen kan bland annat ses i föräldrabalken och i 
socialtjänstlagen där artikel 3 om att barnets bästa skall komma i främsta rummet, finns med. 

2.5 Adoptionsprocessen i korta drag 
 
• Den som vill adoptera skall delta i en föräldrautbildning som kommunen anvisar och 
genomgå en hemutredning. När hemutredningen är genomförd så lämnar hemutredaren en 
rekommendation till socialnämnden om antingen ett medgivande eller ett avslag. Om de 
tilltänkta adoptivföräldrarna anses lämpliga att adoptera så resulterar hemutredningen i en 
rekommendation till ett medgivande. Det är socialnämnden som tar det slutgiltiga beslutet. 
 
• De tilltänkta adoptivföräldrarna skickar en ansökan till ursprungslandet genom en 
adoptionsorganisation. I särskilda fall kan adoption ske utan medverkan av en 
adoptionsorganisation, men då måste MIA ge sitt tillstånd. 
 
• I barnets ursprungsland utreds om det är till barnets bästa att barnet adopteras av en familj i 
ett annat land. Om det anses som barnets bästa, väljer barnets företrädare i ursprungslandet en 
familj/en ensamstående bland de ansökningar som de tagit emot. 
 
• De blivande adoptivföräldrarna får information om det barn som de utsetts till (barnbesked). 
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• De blivande adoptivföräldrarna får resa till barnets ursprungsland och hämta barnet. 
 
• Adoptionsbeslutet fattas i barnets ursprungsland eller i Sverige. 
 
• De flesta ursprungsländer vill ha en eller flera rapporter om hur barnet har det och hur det 
utvecklas i sin nya familj. (www.nia.se, 2005-11-14) 

2.6 Hemutredningen 
 
Hemutredningen är den utredning som ligger till grund för ett medgivande eller ett avslag.  
Lämplighetsbedömningen är en del av hemutredningen. 
 
Enligt MIA (www.nia.se, 2005-11-14) har hemutredningen tre syften: 
 

- att den som önskar adoptera får förbereda sig inför adoptionen genom samtal med 
utredaren. 

- att utredaren skriver en rapport som socialnämnden utgår ifrån när den ska fatta beslut 
om medgivande. 

- att hemutredningen ska presentera de blivande adoptivföräldrarna för barnets 
företrädare i ursprungslandet. Utifrån den bild barnets företrädare får av de tilltänkta 
adoptivföräldrarna så väljer dessa företrädare de föräldrar som de tror ska passa för 
barnet. 

 
Den svenska hemutredningen inför adoption görs enligt internationella normer. I 
Haagkonventionen finns beskrivet vilken information om de tilltänkta adoptivföräldrarna som 
måste finnas med i en utredning. Den ska presentera de sökandes uppväxt, utbildning och 
förvärvsarbete. Relationen till föräldrar, syskon och annan släkt samt till eventuella tidigare 
barn skall beskrivas. Vidare så ska det finnas med en beskrivning av den sökandes 
hälsotillstånd, egenskaper, intressen, fritid och umgänge. Dessutom så skall den tilltänkte 
adoptivförälderns inställning i religions- och livsåskådningsfrågor klargöras. De tilltänkta 
adoptivföräldrarna skall även lämna referenser från minst två personer. Socialnämnden begär 
dessutom in polis- och socialregisterutdrag. I bedömningen ska, enligt socialtjänstlagen 
särskild hänsyn tas till om den som vill adoptera har kunskaper och insikter om adopterade 
barn och deras behov. Hemutredaren skall också ta ställning till om de sökande har förståelse 
för den planerade adoptionens innebörd samt till deras ålder, hälsotillstånd, personliga 
egenskaper och sociala nätverk. Utredaren skriver en rapport som socialnämnden utgår ifrån 
när den ska fatta beslut om medgivande. Ett medgivande gäller i två år och socialnämnden får 
begränsa medgivandet till att gälla ett barn i viss ålder. (www.nia.se,  2005-11-14) 
 
Hur lång tid en hemutredning tar varierar med hur många som står i kö för att påbörja den, 
vanligtvis så tar den mellan 3 månader och ett år. När hemutredaren har gjort klart sin 
utredning så ger hon/han ett förslag till beslut till stadsdelsnämndens sociala utskott. 

2.7 Forskning om adoption 
 
Man kan dela upp forskningen inom adoption i sex olika områden: psykisk hälsa, 
tillväxt/pubertet, somatisk hälsa, språk och skolgång, identitet samt anknytningsbeteende 
(attachement) (SOU 2003:49/2). Anknytning/attachement kommer vi att behandla mer 
ingående i kapitel tre, Teoretisk förankring. Detta för att anknytning/attachement är mest 
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relevant i lämplighetsbedömningen, medan övriga forskningsområden berör tiden efter 
adoptionen. 

2.7.1 Psykisk hälsa 
Både i nordiska och i utomnordiska undersökningar, har det visat sig att adopterade är två till 
tre gånger överrepresenterade inom barn- och ungdomspsykiatrin, psykiatrin samt placeringar 
enligt till exempel LVU. Det har även visat sig att ju äldre barnet varit vid adoptionen, desto 
större har risken varit för psykiska och social anpassningsproblem hos barnet. (SOU 
2003:49/2, sid. 14-17) 
 
Marianne Cederblad har gjort en rad studier av utomnordiska adoptivbarns psykiska och 
somatiska hälsa. År 1982 följde Cederblad 52 adopterade som kom till Sverige vid tre år ålder 
eller senare. Många barn visade till en början anpassningsproblem och tecken på att de befann 
sig i en akut kris. Förutom i ett fåtal fall, så normaliserade sig den psykiska hälsan hos 
adoptivbarnen. När de adoptivbarn som kom till Sverige på 1980-talet växte upp och kom in i 
tonåren, började det komma in rapporter från skolor, socialförvaltningar och psykiatriska 
kliniker som visade att många av barnen hade problem. År 1991 gjorde Cederblad 
tillsammans med Dery-Alfredsson och Katz en undersökning av utländska adoptivbarn som 
sökt sig till PBU i Stockholm respektive barnpsykiatriska kliniker i södra Sverige. Båda 
studierna visar att utlandsfödda adoptivbarn var överrepresenterade när det gällde psykisk 
ohälsa jämfört med den andel de utgjorde av befolkningen i upptagningsområdena. Den 
vanligaste orsaken till att man sökte sig till barnpsykiatrin var asocialitet eller utåtagerande 
beteende hos adoptivbarnen. Relationsproblem till föräldrar och andra var vanliga, liksom 
skolproblem. Flickor visade mer ångest och hämningssymptom än pojkarna. (SOU 2003:49/2, 
sid. 14-17) 
 
I brittiska och amerikanska studier undersöks ofta adoptivbarn födda i landet. Det är vanligt 
med så kallade ”special-needs” adoptioner i både USA och England, vilket innebär att barn 
placeras i fosterfamiljer och efter en tid blir adopterade av fosterföräldrarna. Detta gör att 
förutsättningarna för adoptionen är annorlunda, bland annat eftersom man har betydligt mer 
information om de biologiska föräldrarna och barnen än vad som är vanligt i 
adoptionsammanhang (SOU 2003:49/2, sid. 14-17). Eftersom förutsättningarna för 
forskningen är annorlunda, så har vi valt att inte titta närmare på den forskningen. 

2.7.2 Tillväxt, pubertet och somatisk hälsa 
Det är vanligt att adopterade barn har någon form av undernäring när de kommer till sin 
adoptivfamilj. Det gör att när de väl blivit adopterade och får i sig den näring de behöver, så 
växer de snabbt. Detta kan leda till för tidigt pubertet, vilket medför att barnen blir mer 
kortväxta än vad deras genetiska anlag ger möjlighet till. Lemm Proos är en av de forskare 
som studerat för tidig pubertet. Hans studier från 90-talet om vikt och längd hos adopterade 
barn från Indien som kommit till Sverige visar sambandet mellan för tidig pubertet och 
kortare medellängd. (SOU 2003:49/2, sid. 43) 
 
Många adoptivbarn har även infektioner och parasiter vid ankomsten, det är till exempel 
vanligt med salmonella, öroninflammationer, blodsbrist och skabb. Detta brukar emellertid gå 
över utan att adoptivbarnen får några bestående men. Berg-Kelly och Eriksson gjorde år 1997 
ett par större enkätundersökningar i grundskolans högstadium i Göteborgsområdet, där de 
bland annat frågade om självupplevd hälsa och hälsobeteende. Det visade sig att de 
adopterade som svarade på enkäten (125 av 10000) angav att de hade kommit in tidigare i 
puberteten och var i större utsträckning missnöjda med sin längd. (SOU 2003:49/2, sid. 44) 
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2.7.3 Språket och skolgången 
De utlandsadopterades språkproblem upptäcks vanligen i skolsituationer, ofta handlar det om 
svårigheter att förstå mer abstrakta begrepp. Gardell gjorde år 1979 en undersökning av 
adoptivbarn som visade att 47 % av barnen i hennes studie hade språksvårigheter. Trots att de 
klarade sig mycket bra i vardagliga situationer, hade de problem att förstå lärarnas 
undervisning eftersom de använde sig av ett mer teoretiskt språk. När barnen skulle skriva 
uppsatser visade det sig att de hade svårt att skriva grammatiskt korrekta meningar och att de 
hade ett dåligt ordförråd. Framförallt noteras detta hos barn som kommit till Sverige när de 
var ett och ett halvt till tre års ålder. (SOU 2003:49/2, sid. 45) 
 
Många adoptivbarn har problem i skolan på grund av koncentrationssvårigheter och 
hyperaktivitet. Flera har även upplevt mobbing på grund av utseendet. Adoptivbarnens 
prestationer i skolan tycks ligga på samma genomsnitt som icke-adopterade barn (SOU 
2003:49/2, sid. 47). Ulla Collén (2004) har genomfört en enkätstudie om utlandsadopterade 
ungdomars upplevelser av skolan. Resultaten visade bland annat att utlandsadopterade valde 
studieförberedande och yrkesförberedande program på gymnasieskolan i ungefär samma 
utsträckning som andra ungdomar i Sverige. Däremot fanns det stora könsskillnader inom 
gruppen av utlandsadopterade. De adopterade männen valde i större utsträckning 
yrkesförberedande program och de adopterade kvinnorna trivdes bättre i gymnasiet än de 
adopterade männen. 

2.7.4 Identitet 
Forskning har visat att de flesta adoptivbarn tänker på sina biologiska föräldrar och ungefär 
hälften söker aktivt efter information. Föräldrarnas stöd är viktigt för att barnet skall kunna 
känna sig fri i sitt identitetssökande. David H. Kirk har beskrivit två strategier som 
adoptivföräldrar kan välja när det gäller att förhålla sig till adoption. Den första strategin är att 
erkänna de olikheter som finns mellan adoptivföräldraskapet och det biologiska 
föräldraskapet (aknowledgment of differences). Den andra strategin är att välja att förneka 
dessa olikheter (rejection of differences). Kirk ansåg att en öppen kommunikation om 
adoptionsförhållandena var en grundförutsättning för en harmonisk identitetsutveckling hos 
adoptivbarnet. (SOU 2003:49/2, sid. 51-53) 
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3. Teoretisk förankring 
 
Ämnet adoption kan ses som en blandning av tre viktiga områden: psykologi, socialpolitik 
och juridik. Dessa områden är inte strikt avgränsade mot varandra, utan påverkar varandra. I 
en medgivandeutredning måste hemutredaren ta hänsyn till alla dessa områden. Inom 
psykologin så är det framförallt teorier om spädbarnets utveckling och behov som är viktiga. 
Inom socialpolitiken och juridiken så är de framförallt de socialpolitiska målen och svensk lag 
som reglerar adoptionsprocessen, som hemutredaren måste förhålla sig till. De teoretiska 
förankringarna vi har valt, anknytning/attachement, ”tillräckligt bra” föräldraskap, barnets 
bästa samt barnperspektiv, är till stor del en blandning av de tre områdena psykologi, 
socialpolitik och juridik. Skälet till att vi valt dessa teoretiska förankringar i vår undersökning, 
är att de är relevanta för lämplighetsbedömningen och därmed för vår analys.  

3.1 Anknytning – attachement 
 
Anknytningsteorin grundades av John Bowlby och bygger på hans studier av 
institutionsvårdade barn och barn som utsatts för tidiga separationer från sina huvudvårdare, 
vilket vanligtvis är modern (SOU 2003:49/2, sid. 37). Enligt Bowlby (1994, sid. 151) är 
benägenheten att knyta intima emotionella band till särskilda individer en grundläggande 
komponent i människans natur. Denna komponent föds barnet med och den finns kvar under 
hela livet. Under spädbarnstiden och barndomen sker bindningen till en förälder eller ett 
föräldrasubstitut. Under ett normalt ungdoms- och vuxenliv finns dessa band kvar men 
kompletteras av nya band, vanligtvis till en partner. 
 
Olika forskare har beskrivit hur barn kan utveckla en trygg anknytning eller tre olika typer av 
otrygg anknytning. De flesta studierna visar att ju längre barnet vistats på barnhem innan 
adoptionen, desto större blir risken för att barnet skall få en otrygg anknytning. En viss 
normalisering kan ske efter att barnet vistats ett par år i adoptivhemmet, detta gäller särskilt 
barn som vistats kortare tid på barnhem innan adoptionen (SOU 2003:49/2, sid. 37). 
Anknytning är ett begrepp som hör till den allmänna psykologin och är inte ett specifikt 
begrepp inom adoption. Enligt Frank Lindblad (2004, sid. 52) är anknytning den kontakt och 
det samspel som växer fram mellan förälder och barn. Spädbarnet har en grundläggande 
strävan att söka skydd och trygghet hos sina föräldrar, vilket föräldrarna skall kunna 
tillgodose genom sin lyhördhet inför barnets behov. 
 
I adoptionssammanhang är det vanligt att använda begreppet anknytning för att beskriva hur 
adoptivbarnet förhåller sig till sina nya föräldrar. Adoptivbarn har ofta speciella 
förutsättningar när det gäller förmågan att knyta an till en vuxen. En svårighet vid adoption är 
att barnet ofta har kommit igång med sin anknytning, med någon eller några andra, redan 
innan adoptionen. I värsta fall har barnet inte haft någon att knyta an till och därmed inte 
heller kunnat utveckla sin anknytning. På grund av detta kommer anknytningen mellan 
adoptivbarn och deras nya föräldrar att utvecklas på andra sätt än i familjer med biologiska 
barn. Lindblad menar att adoptivföräldrarnas bidrag till anknytningen är lika viktig som 
adoptivbarnets, men att det är adoptivföräldrarnas ansvar att se till att denna process får 
möjlighet att utvecklas. Därmed ställs det krav på adoptivföräldrar i flera avseenden, när det 
gäller anknytning. Som adoptivförälder måste man kunna förutse barnets behov och tillgodose 
de behov barnet uttrycker. Adoptivföräldrar måste också vara medvetna om att barnets behov 
kan behöva väckas till liv. (Lindblad, 2004, sid. 52-53) 
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Adoptivbarns anknytning och separationer är något som Madeleine Kats diskuterar (Kats 
refererad i MIA, 2005, sid. 29).  Kats menar att det är vanligt att adopterade barn har utsatts 
för upprepade separationer. Eftersom de som tagit hand om barnet ofta bytts ut, har barnet 
gång på gång behövt gå in i nya samspel. Detta kan innebära att adoptivbarnet inte har 
förmågan eller får svårt att knyta an till sina adoptivföräldrar. För barnet blir de nya 
föräldrarna ytterligare ett samspel som riskerar att brytas. Det här är något som biologiska 
föräldrar inte behöver ta hänsyn till. 
 
Ett vanligt sätt att beskriva anknytning är att utgå från olika anknytningsmönster som 
tillskrivs barnet. I vetenskapliga studier studeras ofta dessa mönster genom att forskaren 
observerar hur barnet beter sig när föräldern lämnar barnet för en kort stund för att sedan 
återvända (Lindblad, 2004, sid.57). Anknytningsbeteendet behöver inte visa sig i alla 
situationer. Det är främst i situationer där barnet känner sig hotat som detta beteende blir 
tydligt. Exempel på sådana situationer är separations- och återföreningssituationer. Det finns 
även naturliga variationer på hur anknytningsmönstret ser ut hos olika barn, bland annat 
beroende på barnets ålder och temperament (Killén, 2002, sid. 55). 
 
Det optimala mönstret kallas en trygg anknytning. Detta innebär att barnet betraktar sina 
föräldrar som den trygga basen, varifrån omgivningen kan undersökas. När det gäller otrygg 
anknytning finns det flera olika mönster. Ett mönster kallas avvisande, vilket innebär att 
barnet värjer sig mot kontakt när föräldern kommer tillbaka efter det korta uppbrottet. 
Ambivalent anknytning innebär att barnet både är avvisande och kontaktsökande. Antingen 
ger barnet uttryck för båda dessa strävanden samtidigt eller också pendlar barnet mellan att 
söka och avvisa kontakt. Avvisande och ambivalens anknytning brukar betraktas som normala 
variationer av anknytningsmönster. Ett mindre vanligt och ett mer oroväckande mönster 
brukar kallas kaotiskt eller desorganiserat. Här reagerar barnet på ett svårförutsägbart och till 
synes planlöst sätt vid återföreningen med den tillfälligt frånvarande föräldern. Det kan se ut 
som att barnet inte ens lägger märke till att föräldern kommer tillbaka. Dessa mönster kan ofta 
ses hos barn som haft ogynnsamma uppväxtförhållanden i form av exempelvis övergrepp eller 
vanvård.(Lindblad, 2004, sid.57) 

3.2 ”Tillräckligt bra” föräldraskap 
 
Donald W. Winnicott var den som myntade uttrycket ”good enough parenting”. Winnicott 
menade att det var orealistiskt att kräva perfekta föräldrar. Genom att ställa för höga krav på 
föräldrar, ansåg han att man bortsåg från att de allra flesta föräldrar faktiskt är tillräckligt bra 
på att tillgodose sina barns behov. (www.adc.bmjjournals.com, 2005-12-15) 
 
Enligt Kari Killén (2002, sid. 34-35) innebär ett ”tillräckligt bra” föräldraskap att den fysiska 
och känslomässiga omsorgen står i relation till de behov som barnet signalerar. Det handlar 
om att acceptera barnet som det är. De barn som får ”tillräckligt bra” omsorg, utvecklas och 
trivs. De vet vad de känner, de kan uttrycka vad de känner och de får sina upplevelser 
bekräftade. Killén (2002, sid. 38) har ställt upp ett antal föräldrafunktioner som är centrala för 
ett ”tillräckligt bra” föräldraskap och ”tillräckligt bra” omsorg. De är: 
 

- Att se barnet som det är. 
- Att engagera sig i barnet på ett känslomässigt positivt sätt. 
- Att hysa empati för barnet. 
- Att ha realistiska förväntningar på vad barnet klarar av. 
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En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna utveckla och utöva ett ”tillräckligt bra” 
föräldraskap, är att föräldrarna och andra omsorgspersoner själva fått uppleva ”tillräckligt 
bra” omsorg när de själva var barn. De som inte upplevt ”tillräckligt bra” omsorg, har svårt att 
ge det till andra. En till förutsättning för att kunna vara ”tillräckligt bra” föräldrar är att inte 
utsättas för större socioekonomiska och psykiska påfrestningar än vad en person klarar av. Ett 
annat villkor för ”tillräckligt bra” föräldraskap är att föräldrarna/föräldern har en relativt bra 
självkänsla. Det finns ett starkt samband mellan självkänsla och hur en person fungerar som 
förälder. Desto bättre självkänsla en individ har, desto större är sannolikheten för att han/hon 
kan hantera föräldraskapet. (Killén, 2002, sid. 36-37) 

3.3 Barnets bästa och barnperspektiv  
 
FN: s konvention om barnets rättigheter, även kallad Barnkonventionen, gäller i förhållande 
till Sverige från och med den 2 september år 1990. Det unika med Barnkonventionen är att 
barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Barnkonventionen 
har alltså vidgat begreppet till att omfatta, inte bara familjerättsliga områden, utan alla 
områden i samhället. Barnet blir för första gången ett subjekt i Barnkonventionen, från att ha 
varit mer ett objekt i andra internationella dokument. (SOU 1997:116, sid. 125-127) 

3.3.1 Haagkonventionen och adoptivbarnets bästa 
FN: s konvention om barnets rättigheter ser till alla världens barn och tillvaratar deras 
rättigheter. Haagkonventionen är specifikt utformad för att tillvarata adopterade barns 
rättigheter. Därmed har adoptivbarnet en särställning eftersom det är samhället som går in och 
skapar de nya familjebanden mellan barnet och adoptivföräldrarna. Den första punkten i 
artikel ett anger att målet med Haagkonventionen är att upprätta garantier för att säkerställa att 
internationella adoptioner sker med beaktande av barnets bästa och med respekt för barnets 
grundläggande rättigheter. (www.notisum.se, 2005-12-16) 

3.3.2 Barnets bästa 
Det finns ingen officiell definition av begreppet ”barnets bästa”, men Stefan Melin (2004) har 
formulerat en definition av begreppet utifrån Barnkommitténs huvudbetänkande och 
förarbetena till ändringar i socialtjänstlagen 1997. 
 
”Det som utifrån barnets egna önskemål, vetenskap och beprövad erfarenhet samt de hänsyn 
som måste tas i den specifika beslutssituationen bedöms vara bäst för barnet.” (Melin, 2004, 
sid. 16) 
 
Principen om barnets bästa, som beskrivs i artikel 3, är en av grundprinciperna i 
Barnkonventionen. Barnets bästa skall alltid beaktas, det är däremot inte alltid avgörande. I 
svensk lagstiftning finns principen om barnets bästa i regler som berör barn. Dessa regler är 
särskilt framträdande i föräldrabalken, i framförallt frågor som rör vårdnad, boende, umgänge 
och adoption. Begreppet ”barnets bästa” har olika innebörd för olika människor beroende på 
hur barnets behov uppfattas av just dem. Innebörden förändras även i takt med att nya 
kunskaper växer fram och värderingar i samhället förändras. (Melin, 2004) 
 
Enligt den brittiske familjerättsexperten John Eekelaar, finns det två metoder för att avgöra 
vad som är bäst för barnet. Den första är att beslutsfattare på olika nivåer gör bedömningar 
som grundas på beprövad erfarenhet och vetenskap. Den andra är att det berörda barnet tillåts 
ge uttryck för sin uppfattning om vad som är bäst för honom/henne. Detta förutsätter 
emellertid att barnet vistas i en trygg miljö där det inte påverkas alltför mycket av en enskild 
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vuxen. Eekelaar anser att det bästa beslutsunderlaget fås när de båda metoderna kombineras. 
(SOU, 1997:116, sid. 134)  

3.3.3 Barnperspektiv 
Barnperspektiv är när: ”vuxna ser barnet, lyssnar till det, strävar efter att förstå det, 
respekterar det som en individ med egna rättigheter och uppfattningar samt vidtar de 
åtgärder som bedöms vara till barnets bästa”. (Melin, 2004, sid.13) 
 
Barnkonventionen kan sägas vara vår tids samhälleliga barnperspektiv eftersom den uttrycker 
världssamfundets kollektiva syn på barn och ungdomar. Kravet som Barnkonventionen ställer 
på världens stater är att barnperspektivet skall genomsyra alla beslut som rör barn (SOU 
1997:116, sid. 138). Utgångspunkten är alla människors lika värde. Ett barn har samma värde 
som en vuxen, det är inte en miniatyrupplaga av en vuxen utan en unik individ med egna 
behov. Barndomen skall alltså inte bara betraktas som en förberedelsetid för vuxenlivet, utan 
även som en del av livet som helhet, med värde i sig självt. En vuxen som ser olika 
beslutsalternativ ur barnets synvinkel, med barns ögon, arbetar med ett barnperspektiv. Barnet 
kan inte ha ett barnperspektiv eftersom det själv lever i detta. Det som eftersträvas är att de 
vuxna försöker se med barnets ögon hur olika beslut uppfattas av barnet. Det handlar om att ta 
reda på hur barnet uppfattar och upplever sin situation och eventuella förändringar. När man 
som vuxen gör det man anser vara till barnets bästa, är inte det tillräckligt. Barnperspektivet 
omfattar även empati och förmågan att leva sig in i och identifiera sig med barnets situation. 
Som vuxen måste man dessutom se barnet som expert på sin egen situation. Förståelsen är 
central och en förutsättning för att kunna vidta åtgärder för barnets bästa. (Melin, 2004, sid. 
13-14) 
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4. Metod 

4.1 Val av metod 
 
Vi har valt att använda oss av fokusgruppsintervjuer. I en fokusgrupp jämför deltagarna sina 
erfarenheter och försöker undersöka varför de andra deltagarna handlar som de gör. Med hjälp 
av deltagarnas frågor till varandra kan frågeställningar och funderingar komma upp som 
samtalsledaren inte har tänkt på (Wibeck, 2000, sid. 41). Vi tror att diskussionen som 
intervjuform ger något helt annat än enskilda intervjuer. Till skillnad från enskilda intervjuer 
så har deltagarna i en fokusgrupp varandra att diskutera, analysera och ifrågasätta sina 
resonemang med. Eftersom vi vill åt diskussionen kring lämplighet när det gäller 
adoptivföräldrar, så anser vi att detta är en passande metod. 
 
Vi har valt att använda begreppet ”lämplig adoptivförälder”, utan att precisera om det gäller 
ett par, en ensamstående eller ett homosexuellt par. 

4.2 Urval av intervjupersoner 
 
När det gällde urvalet av intervjupersoner, så satte vi upp ett antal kriterier: 
 

- att intervjupersonerna skall arbeta i någon av Stockholms stadsdelar eller 
omkringliggande kommuner i Stockholms län. 

- att intervjupersonerna skall arbeta med hemutredningar av tilltänkta adoptivföräldrar, 
som vill adoptera internationellt. 

 
Genom att titta på statistik (www.socialstyrelsen.se, 2005-10-09) gällande antal 
medgivandeutredningar i Stockholms län år 2004, uteslöts nio omkringliggande kommuner. 
Skälet till att just de nio kommunerna uteslöts är att de hade gjort minst antal (färre än tio) 
hemutredningar under år 2004. Samma uteslutning gjordes med Stockholms stadsdelar. 
 
För att få kontakt med intervjupersoner i de utvalda kommunerna och stadsdelarna, så 
skickade vi e-post till chefen för varje kommuns och stadsdels familjerätt. I brevet 
presenterade vi oss själva, uppsatsens syfte och metod (se bilaga 1). Brevet avslutades med en 
förfrågan om e-postadresser till alla hemutredare som arbetade med hemutredningar inför 
internationell adoption i varje kommun och stadsdel. När vi hade fått e-postadresserna till 
hemutredarna, skickades ett brev till dem där vi presenterade oss själva och där en mer 
utförlig förklaring av vårt syfte och vår metod gavs (se bilaga 2). Eftersom vi inte hade fått 
tillräckligt många deltagare, så utökade vi vårt urval. För att vi skulle kunna genomföra två 
fokusgrupper, fick vi flytta fram det ena datumet en vecka. Från att endast ha kontaktat de 
stadsdelar och kommuner som genomfört minst tio medgivandeutredningar år 2004, gick vi 
till att kontakta även de stadsdelar och kommuner som genomfört minst fem 
medgivandeutredningar år 2004. 
 
Den ena fokusgruppen bestod av familjerättsekreterare från samma enhet. 
Fokusgruppsintervjun genomfördes på deras arbetsplats, eftersom de inte hade tid att komma 
till Socialhögskolan. En förutsättning för att vi skulle komma till deras arbetsplats, var att de 
skulle få ihop minst fyra deltagare. Den andra fokusgruppen bestod av deltagare från olika 
kommuner och stadsdelar och hölls på Socialhögskolan i Stockholm. Skälet till att vi valde att 
vara på Socialhögskolan var att vi ville ha en neutral plats för alla deltagare. Socialhögskolan 
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ligger även centralt och vi tror att de flesta inom socialt arbete känner till den eller har själva 
gått där. 

4.3 Fokusgruppsintervjuerna 
 
Frågeguiden (se bilaga 3) till fokusgruppsintervjun var indelad i tre teman som var direkt 
knutna till uppsatsens frågeställningar. Frågorna under varje tema var formulerade för att 
fördjupa diskussionen kring respektive frågeställning. Det första temat var hemutredarnas 
beskrivningar av en lämplig adoptivförälder, det andra temat var svårigheter med 
lämplighetsbedömningen av tilltänkta adoptivföräldrar och det tredje temat var skillnader 
mellan det biologiska föräldraskapet och adoptivföräldraskapet, när det gäller lämplighet. 
 
Fokusgruppsintervjuerna var strukturerade så till vida att frågorna var specifika och till för att 
styra intervjuernas form och innehåll (Wibeck, 2000, sid. 61). Vi valde att leda varsin 
fokusgruppsintervju. Det främsta skälet till det detta var att vi tyckte att det var viktigt att dela 
på ansvaret för intervjuerna. Båda intervjuerna spelades in med en mp3-spelare.  
 
Den första fokusgruppsintervjun hölls på deltagarnas arbetsplats i en av Stockholms 
kranskommuner. När alla deltagare hade samlats visade det sig att det endast var tre personer 
som skulle medverka. Den fjärde personen som skulle ha deltagit i intervjun hade inte tid att 
göra detta, vilket vi fick veta precis innan intervjun skulle börja. Innan inspelningen började 
förklarade intervjuledaren syftet med intervjun. Samtalsledaren berättade även att allt som 
skulle spelas in skulle även bli avidentifierat. Den av oss som inte intervjuade satt bakom 
deltagarna och förde anteckningar. Intervjun tog cirka en timma och en kvart. Det märktes att 
deltagarna i den här fokusgruppen kände varandra sedan innan. Under intervjun avbröt de 
varandra, fyllde i varandras meningar och förtydligade varandras resonemang. 
 
Den andra fokusgruppsintervjun hölls på Socialhögskolan i Stockholm. Intervjun hålls i ett 
klassrum som vi hade bokat innan. Alla hemutredare som hade anmält sig kom och 
tillsammans blev de fem stycken deltagare från olika kommuner och stadsdelar i Stockholm. 
Innan inspelningen började förklarade intervjuledaren syftet med intervjun. Samtalsledaren 
förklarade också att allt som skulle spelas in skulle komma att avidentifieras. Den av oss som 
inte ledde intervjun satt bakom deltagarna och antecknade. Intervjun tog ungefär femtio 
minuter. I den här fokusgruppen var deltagarna försiktiga med att avbryta varandra, och de 
resonerade mycket kring sina arbetsmetoder och arbetsplatsernas olika praxis.   

4.4 Transkriberingen 
 
Vi valde att dela upp intervjuarbetet mellan oss. Var och en genomförde varsin intervju och 
transkriberade den. Innan vi började transkribera, kom vi överens om vilken 
transkriberingsnivå vi skulle använda och även vilka symboler vi skulle använda. Vi har bland 
annat markerat för längre pauser, betoningar och samtidigt tal, vilket är transkriptionsnivå två 
(Wibeck, 2000). Inspelningarna gjordes med hjälp av en mp3-spelare. De inspelade 
ljudfilerna kunde sedan analyseras i en dator med hjälp av programmet ”WavePad”. Innan vi 
börjat transkribera så hade vi kommit överens om att endas lyssna tre gånger på ljudfilen. Om 
vi ändå inte hörde vad som sades skulle detta markeras som ohörbart. Innan transkriberingen 
av intervjuerna började, bytte vi namn på samtliga deltagare för att garantera deras 
anonymitet. 
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4.5 Analysen av resultaten från fokusgruppsintervjuerna 
 
Resultaten från fokusgruppsintervjun har analyserats med hjälp av meningskoncentrering och 
meningstolkning. Meningskoncentrering innebär, i detta fall att, de tolkningar av lämplighet 
som intervjupersonerna uttalat har formulerats mer kortfattat och med fokus på kärnan i 
diskussionerna (Kvale, 1997, sid. 174-175). När vi analyserade materialet, delade vi in 
resultatet under våra tre frågeställningar. Diskussioner som handlade om beskrivningar av en 
lämplig adoptivförälder placerades under den första frågeställningen. Diskussioner som 
handlade om svårigheter med lämplighetsbedömningen placerades under den andra 
frågeställningen. Beskrivningar av skillnader mellan det biologiska föräldraskapet och 
adoptivföräldraskapet placerades under den tredje frågeställningen. Efter detta sammanfattade 
vi vad fokusgrupperna hade sagt under respektive frågeställning. I varje fråga fanns det ett 
eller två resonemang som deltagarna var överens om och som ofta återkom. Dessa 
resonemang har bildat olika teman som vi tolkat genom meningstolkning. Meningstolkning 
innebär att forskaren, vid tolkning av texten, går utöver den uttalade innebörden av texten till 
en mer spekulativ tolkning av texten (Kvale, 1997, sid. 174-175). I analysen av våra teman 
har vi utgått från våra teoretiska förankringar som är: anknytning/attachement, ”tillräckligt 
bra” föräldraskap samt barnperspektiv och barnets bästa. 

4.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
 
Reliabiliteten i en undersökning motsvarar graden av tillförlitlighet i undersökningens 
genomförande. Bristande reliabilitet är i första hand ett resultat av slump- och slarvfel under 
datainsamlingen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2005, sid. 67). I en 
undersökning där den använda metoden är någon form av intervju, finns det alltid en risk för 
att reliabiliteten påverkas av den som leder intervjuerna. Särskilt när det gäller ledande frågor 
som kan påverka intervjupersonernas svar (Kvale, 1997, sid. 213). För att försöka förebygga 
detta så långt som möjligt, använde vi oss av så öppna frågor som möjligt. Vi intervjuade 
varsin fokusgrupp, vilket kan påverka reliabiliteten negativt eftersom två olika intervjuare 
förhåller sig olika till sina intervjupersoner. Detta har vi försökt undvika så långt det går 
genom att bland annat använda oss av samma frågor vid de båda tillfällena. 
 
Validiteten i undersökningen kan förklaras med frågan: undersöker det vi påstår att vi 
undersöker? (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2005, sid. 61). För att inte tappa 
fokus på vad vi undersöker , har vi med jämna mellanrum gått tillbaka till undersökningens 
syfte och frågeställningar. Detta för att hålla oss så nära syftet som möjligt. När det gäller 
fokusgruppsintervjuerna, har båda lett en intervju och transkriberat densamme. För att 
undvika alltför stora skillnader mellan utskrifterna bestämde vi i förväg vad vi skulle markera 
i utskrifterna av intervjuerna, i form av exempelvis långa pauser, skratt och samtidigt tal. 
 
Kvale (1997, sid. 210) skriver om den naturalistiska generaliseringen, som han menar vilar på 
personlig erfarenhet. Den personliga erfarenheten beskriver Kvale som en tyst kunskap om 
hur saker förhåller sig till varandra. Genom den tysta kunskapen kan nya situationer 
förutsägas, vilket kan ses som en generalisering som bygger på personlig erfarenhet. Vårt 
resultat visar att hemutredarna i våra fokusgrupper till stor del hämtar sin kunskap från 
erfarenheter. Deras sätt att se på lämplighet är en följd av deras erfarenheter av att utreda 
tilltänkta adoptivföräldrar. 
 
Resultaten i vår undersökning är inte generaliserbar i den meningen att den uttrycker hur 
hemutredare resonerar kring lämplighet och svårigheter i lämplighetsbedömningen generellt.  
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Däremot är våra resultat förmodligen relevanta med tanke på de få studier som finns inom 
detta område. 

4.7 Etiska frågor gällande undersökningen 
 
När det gäller etiska aspekter av undersökningen, har vi tagit del av de etiska riktlinjer 
gällande informerat samtycke och konfidentialitet som tas upp i Kvale (1997, sid. 107-110). 
Informerat samtycke (Kvale, 1997, sid. 107-108) innebär bland annat att forskaren informerar 
personerna som skall delta i undersökningen om syftet av undersökningen samt att de som 
deltar i undersökningen gör det frivilligt och har därför rätt att dra sig ur när som helst. 
Konfidentialitet (Kvale, 1997, sid. 109-110) i forskning innebär att personlig fakta som kan 
användas till att identifiera personer som deltar i undersökningen, inte redovisas. 
 
Hemutredarna som har deltagit i fokusgruppsintervjuerna har informerats enligt dessa 
riktlinjer. Innan varje fokusgruppsintervju informerade intervjuledaren om syftet med 
undersökningen och att deltagandet i fokusgruppen var frivillig. Intervjuledaren informerade 
även hemutredarna om att all fakta som kan knytas till personer eller specifika 
utredningssituationer, inte skulle redovisas i resultatet. 
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5. Resultat 

5.1 Fokusgrupperna 
 
Resultatet av fokusgruppsintervjuerna har först sorterats in under uppsatsens frågeställningar. 
Efter det har de diskussioner som framträtt under tolkningen av intervjuerna, tolkats och 
formulerats som teman. Vi har valt citat från fokusgruppsintervjuerna som belyser de olika 
temana. 
 
Dessa teman är: 
 

- Den ”vanliga” familjen 
- Föräldraperspektiv kontra barnperspektiv 
- Adoptivföräldraskapet 

5.1 Första temat: Den ”vanliga” familjen 
 
”… det tycker jag att, man på något sätt ska kunna, veta att det här barnet kommer att få leva 
i det här med mamma, pappa, barn … Det är väldigt viktigt för det handlar ju också lite om 
det här med normaliteten tänker jag…” (Andra fokusgruppen)  
 
Hemutredarna tyckte generellt att det bästa för ett barn är att komma till en så ”vanlig” familj 
som möjligt. Med ”vanlig” menar hemutredarna att de tilltänkta adoptivföräldrarna bland 
annat inte skall ha några extrema politiska eller religiösa åsikter. Eftersom barnet har en 
avvikande bakgrund, skall helst faktorer omkring barnet vara så normala som möjligt. 
Samtidigt påpekar hemutredarna att det är viktigt att de tilltänkta adoptivföräldrarna kan 
hantera ”annorlundaskap”. En annan viktig del av ”vanligheten” är, enligt hemutredarna, 
kärnfamiljen. Föräldrarna i denna kärnfamilj skall, enligt hemutredarna, vara ett stabilt par 
med rimlig inkomst som lagt sorgen över att inte kunna bli biologiska föräldrar bakom sig och 
som längtar efter att adoptera.  
 
Flera hemutredare uttryckte att det är viktigt att de tilltänkta adoptivföräldrarna har en stabil 
och kärleksfull relation för att minska risken för ytterligare separationer för barnet. 
Hemutredarna menar att tilltänkta adoptivföräldrar skall ha en någorlunda realistisk 
uppfattning om vad adoption innebär. De skall också vara öppna för barnets bakgrund och 
vara beredda att besvara de frågor som barnet kan tänkas ha om sitt ursprung. Som 
adoptivförälder är det viktigt att man har ork, en god hälsa, tålamod, är öppen, prestigelös och 
vågar söka hjälp om det skulle behövas. Det är viktigt att båda skall vilja adoptera för sin egen 
skull och att den närmsta släkten är involverade i processen. Hemutredarna poängterar att 
adoptivföräldrar inte behöver vara några ”övermänniskor”, men samtidigt så säger de att 
adoptivföräldraskapet är ett annorlunda föräldraskap. En deltagare menar att 
adoptivföräldrarna inte skall se adoption som en god gärning eller en form av bistånd. Gör de 
det, kan man ifrågasätta deras lämplighet som adoptivföräldrar. 
 
”det tänkte jag säga också att jag är lite besviken på att den här nya lagen blev så urvattnad 
… att vi inte fick någon ålder… Jag har läst domar där man motiverade att någon skulle få 
adoptera därför att han går ju snart i pension och då har han ju tid och ork att ta hand om 
det här barnet det … Jag tror att det är en kammarrättsdom och då blir man ju lite 
fundersam” (Andra fokusgruppen) 
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Adoptivföräldrars ålder är något som hemutredarna menar påverkar ”vanligheten”. 
Hemutredarna i den ena fokusgruppen påpekade att adoptivföräldrar ofta är äldre än 
biologiska föräldrar. Detta blir ytterligare en faktor som blir utanför det ”vanliga” för 
adoptivbarnet, vilket gör att hemutredarna anser att det i lagen borde finnas en tydlig övre 
åldersgräns för tilltänkta adoptivföräldrar. Eftersom denna åldersgräns saknas för tilltänkta 
adoptivföräldrar, blir det svårt för hemutredarna att motivera ett avslag på grund av för hög 
ålder i en medgivandeutredning. En hemutredare anser att vissa ensamstående som vill 
adoptera kan bli desperata. Hon menar att de måste ha ett barn snabbt eftersom de ofta är lite 
äldre och känner att tiden håller på att rinna ut. I sådana situationer anser hemutredaren att det 
skulle vara en hjälp att ha en tydlig åldersgräns. En annan hemutredare påpekar även att hon 
tror att de som vill adoptera skulle uppskatta en tydlig åldersgräns, för som hemutredaren 
säger: är man för gammal så behöver man inte gå igenom hela processen och hoppas på ett 
barn i onödan. Hemutredarna berättar även att socialnämnden ibland ger medgivande för att ta 
emot ett litet barn till adoptivföräldrar som är uppemot 50-årsåldern, vilket de anser kan 
medföra problem i längden för båda barn och föräldrar. Framförallt eftersom det kan vara 
svårt för en förälder som är i pensionsåldern att orka med ett barn i tonåren.  

5.2 Andra temat: Föräldraperspektiv kontra barnperspektiv 
 
”det är liksom inte föräldrars rätt till barn … jag tänker  att  socionomen är den enda 
egentligen som kan ha, så mycket barnperspektiv man kan ha … för att resten av alla 
instanser har inte det. Om du går till nämnden så uppfylls de ofta av att ja men dom här 
föräldrarna dom verkar så bra … dom tänker inte på det här med hur det blir för ett barn hos 
dom …” (Andra fokusgruppen) 
 
Hemutredarna upplever det som en svårighet att bistå de tilltänkta adoptivföräldrarna i deras 
adoptionsplaner och samtidigt vara det okända adoptivbarnets företrädare. När det okända 
barnets bästa kolliderar med de tilltänkta adoptivföräldrarnas bästa så menar hemutredarna att 
det alltid ska vara barnets bästa som skall råda. Hemutredningen skall därför alltid utföras 
med ett klart barnperspektiv, inte ett föräldraperspektiv. Samtidigt så anser hemutredarna att 
det är svårt att ge avslag till tilltänkta adoptivföräldrar. Detta eftersom de inser vilket sorg och 
tragedi det är för de tilltänkta adoptivföräldrarna att få ett avslag. Trots detta så menar 
hemutredarna att det är viktigt att vara ärlig och stå för avslaget, eftersom de anser att de skall 
göra det som är bäst för adoptivbarnet. När socialnämnden ger ett medgivande trots att 
hemutredningen är väldigt negativ, så beskriver en av hemutredarna detta som ett slags ”falskt 
ja”.  
 
Hemutredarna anser att tilltänka adoptivföräldrar som själva har haft problem med 
anknytningen till sina föräldrar kan få problem att knyta an till ett adoptivbarn. För 
hemutredarna är detta ett orosmoment och de menar att denna oro är problematisk att 
formulera i hemutredningen. Hemutredarna känner att de i allmänhet har svårt att få gensvar 
för denna oro i socialnämnden. De menar att socialnämnden fäster alltför stor vikt vid 
adoptivföräldrarnas behov och alltför liten vikt vid det okända adoptivbarnets behov. Flera 
hemutredare i en av fokusgrupperna tar upp ”känslan i magen” som de kan få när de utreder 
vissa adoptivföräldrar. De menar att denna känsla är svår att sätta fingret på och att konkret 
förklara för socialnämnden. Det gör även att det kan vara svårt för hemutredaren att motivera 
varför hon/han rekommenderar ett avslag. Den negativa ”känslan i magen” kan utlösas av 
olika faktorer. En hemutredare beskriver att hon kan tveka när hon stöter på en psykisk 
skörhet hos ett par. Flera hemutredare tycker att det är svårt att utreda par som särskilt vill 
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adoptera ett barn från Östeuropa, för att barnet skall vara så ljust som möjligt. Detta för att 
”det inte ska synas” att barnet är adopterat.  
 
”…det finns en risk inbyggt i det här systemet att det är ingen idé, om man inte har … på 
benen för att nämnden kommer i alla fall säga ja…” (Första fokusgruppen) 
 
Flera hemutredare upplever att det saknas ett barnperspektiv hos olika myndigheter som är 
inblandade i en adoption. En hemutredare upplever det som att socionomen som genomför 
medgivandeutredningen är den enda i kedjan av tjänstemän som verkligen kan ha ett 
barnperspektiv. Svårigheterna med lämplighetsbedömning beskrivs ofta i relation till 
socialnämnden i respektive kommun/stadsdel. När det gäller socialnämnden så känner 
hemutredarna, överlag, att de har svårt att få igenom ett avslag. Hemutredarna berättar att när 
de tilltänkta adoptivföräldrarna har begärt företräde i nämnden och berättat sin sida av saken 
så går nämnden ofta emot hemutredarnas rekommendation och ger ett medgivande. Detta gör 
att hemutredarna ibland kan känna att de inte riktigt har mandat att ge avslag till 
adoptivföräldrar. Samtidigt så anser hemutredarna att det är viktigt att våga stå för sin 
uppfattning och sin utredning, att inte ge med sig och släppa igenom ett medgivande när de 
inte känner sig säkra. De menar att deras hemutredning ändå är det som är viktigast och att de 
alltid ska göra ett bra arbete. Hemutredarna önskar att nämnden skulle lyssna mer på dem, 
eftersom de menar att de oftare har en klarare bild om av vad som är bäst för adoptivbarnet. 

5.3 Tredje temat: Adoptivföräldraskapet 
 
Hemutredarna tyckte överlag att det är viktigt att som adoptivförälder respektera att barnet har 
en historia. Adoptivföräldrar måste även vara medvetna om att det adopterade barnets arv och 
bakgrund ofta är okänd. De nya adoptivföräldrarna vet inte vilket ”bagage” barnet kan ha med 
sig, det kan vara allt från goda erfarenheter till hemska upplevelser och ärftliga sjukdomar. 
Samtidigt påpekar hemutredarna att barnet, förutom svårigheter, också kan ha talanger och 
egenskaper som de nya föräldrarna inte själva har, såsom exempelvis musikalitet. 
 
”…vi pratar om att det biologiska barnet  redan i magen knyter an till sin mamma och att 
adoptivföräldrarna måste jobba på att barnet ska knyta an … Barn som kanske har blivit 
störda i sin anknytning genom upprepade separationer gör att dom har svårt att knyta an på 
ett djupare plan…” (Första fokusgruppen) 
 
Deltagarna i en av fokusgrupperna påpekade att det är viktigt att som adoptivförälder vara 
medveten om att adoptivbarn ofta har flera separationer bakom sig när de kommer till sina 
nya föräldrar. Barn knyter an till sin mamma redan i magen och när barnet skiljs från henne så 
påbörjas den första separationen. Att det adopterade barnet tvingas genomgå den 
separationen, och oftast flera andra separationer, innan det kommer till sitt nya hem kan 
medföra att barnet får svårt att knyta an till sina nya föräldrar. Hemutredarna menar att det gör 
att adoptivföräldrar får kämpa mer än biologiska föräldrar för att barnet ska knyta an. Det kan 
även medföra att två- till treåriga adopterade barn kan behöva börja om från början, att 
regrediera och bete sig som ettåringar igen. De särskilda krav som ställs på adoptivföräldrar är 
att de skall klara av att ta hand om ett barn som varit med om ett antal separationer, att kunna 
möta barnet i hans/hennes förlust av sina biologiska föräldrar och att kunna kompensera 
barnet känslomässigt. Hemutredarna i den ena fokusgruppen menade att adoptivföräldrar och 
adoptivbarn kan dela sin sorg. Adoptivföräldrarna har sorgen över att de aldrig har fått det 
biologiska barnet och adoptivbarnet har sorgen över att ha mist sina biologiska föräldrar. 
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”det räcker inte att vara good-enough …bara” (Första fokusgruppen) 
 
Sammanfattningsvis så menar hemutredarna att det krävs mer av adoptivföräldrar än av 
biologiska föräldrar. Detta gör att det som adoptivförälder inte räcker med att vara, som 
hemutredarna kallar det, ”good-enough”. 
 
Att adopterade barn ofta har ett utseende som skiljer sig från deras adoptivföräldrars, kan göra 
att människor vågar ställa intima frågor om deras barns ursprung, enligt hemutredarna. 
Adoptivföräldrar kan även uppfatta sig som särskilt iakttagna som föräldrar till ett 
adoptivbarn. Detta kan medföra att de kan känna att de behöver vara extra duktiga som 
föräldrar. 

5.4 Sammanfattning av resultatet 
 
Våra resultat visar att hemutredarna anser att det bästa för ett adoptivbarn är att få vara del av 
en ”vanlig” kärnfamilj, med två föräldrar. Dessa föräldrar ska ha en kärleksfull relation samt 
en rimlig inkomst och rimlig hälsa. Hemutredarna anser att barnet skall få möjligheten till en 
så ”vanlig” uppväxt som möjligt. En viktig faktor i denna ”vanlighet” är adoptivföräldrarnas 
ålder, som hemutredarna menar inte skall vara alltför hög. Om adoptivföräldrarna är för gamla 
kan detta bli ytterligare en faktor som skiljer adoptivbarnet från biologiska barn, enligt 
hemutredarna. Hemutredarna anser att de myndigheter som arbetar med adoption i stor 
utsträckning har ett föräldraperspektiv, istället för ett barnperspektiv. Detta ses som ett 
problem av hemutredarna och de ser det som deras uppgift att vara adoptivbarnets företrädare. 
Enligt hemutredarna finns det flera skillnader mellan att vara biologisk förälder och att vara 
adoptivförälder när det gäller lämplighet. Den viktigaste skillnaden är att de flesta 
adoptivföräldrarna kommer att få ett barn med en okänd bakgrund och med flera separationer 
bakom sig. Detta gör att det ställs andra krav på adoptivföräldrar. I förlängningen innebär det 
även att det inte räcker för adoptivföräldrar att vara ”tillräckligt bra”. 
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6. Analys 

6.1 Anknytning/attachement 
 
Inom adoption är det vanligt att beskriva anknytning som den kontakt och det samspel som 
växer fram mellan adoptivförälder och adoptivbarn. Något som kan bli ett problem vid 
adoption är att adoptivbarnet ofta har knutit an till någon redan innan adoptionen. I vissa fall 
har adoptivbarnet inte haft någon att knyta an till, vilket gör att barnet inte kunnat utveckla sin 
anknytning. Detta gör att anknytningen mellan adoptivbarn och deras adoptivföräldrar 
utvecklas på andra sätt än anknytningen mellan biologiska barn och deras föräldrar (Lindblad, 
2004, sid. 52-53). Enligt Kats (refererad till i MIA, 2005, sid. 29) kan upprepade separationer 
innebära att adoptivbarnet inte har förmågan eller får svårt att knyta an till sina 
adoptivföräldrar. För barnet blir de nya föräldrarna ytterligare ett samspel som riskerar att 
brytas. Våra resultat visar att anknytning och anknytningsproblematik är något som påverkar 
hemutredarna i deras lämplighetsbedömning. Hemutredarna menar att adoptivföräldrar måste 
anstränga sig mer än biologiska föräldrar för att få anknytningen att fungera. Detta eftersom 
adopterade barn ofta har upplevt flera separationer, vilket har lett till att de fått ett annat 
anknytningsmönster än biologiska barn. Hemutredarna anser att adoptivbarns annorlunda 
anknytningsmönster innebär att det ställs särskilda krav på adoptivföräldrar. Lindblad (2004, 
sid. 52-53) menar också att adoptivföräldrar måste anstränga sig mer än biologiska föräldrar 
för att få anknytningen att fungera. Han anser att förutom detta, så är det adoptivföräldrarnas 
ansvar att se till att anknytningen fungerar. 
 
Frank Lindblad (2004, sid. 53-54) menar att det kan uppstå anknytningsproblematik, om 
adoptivföräldrar själva inte haft en fungerande anknytning. Samspelet med adoptivbarnet kan 
för dessa föräldrar göra att de återupplever otillfredsställda behov från deras egen uppväxt. 
Anknytning och anknytningsproblematik är något som hemutredarna i våra fokusgrupper 
funderar mycket över. Det finns en oro inför att tilltänkta adoptivföräldrar som inte själva haft 
en fungerande anknytning till sina föräldrar, kommer att få svårt att knyta an till ett 
adoptivbarn. Denna oro kan för hemutredarna vara svår att beskriva i en 
medgivandeutredning, eftersom den kan vara svår att konkretisera. Detta kan leda till att 
hemutredarna har svårt att få igenom ett rekommenderat avslag i socialnämnden, där 
avslagsgrunderna inte är konkretiserade. 

6.2 ”Tillräckligt bra” föräldraskap och anknytning 
 
Barnläkaren och barnpsykiatrikern Donald W. Winnicott menade att de allra flesta föräldrar 
faktiskt är tillräckligt bra på att tillgodose sina barns behov (www.adc.bmjjournals.com, 2005-
12-15). Killén (2002, sid. 34-35) har utvecklat innebörden av vad ett ”tillräckligt bra” 
föräldraskap är. Hon menar att den fysiska och känslomässiga omsorgen står i relation till de 
behov som barnet signalerar. Killén har ställt upp ett antal föräldrafunktioner som är centrala 
för ett ”tillräckligt bra” föräldraskap och ”tillräckligt bra” omsorg. Dessa föräldrafunktioner 
kräver en lyhördhet hos föräldrar. Med lyhördhet menar Killén förmågan att uppfatta och 
tolka barnets anknytningssignaler för att kunna besvara dem. Även Lindblad (2004, sid. 52-
53) påpekar att anknytningen förutsätter en lyhördhet hos föräldrar, och han menar också att 
adoptivföräldrarnas lyhördhet för de behov som adoptivbarnet signalerar, är direkt avgörande 
för hur anknytningen fungerar. Lindblad anser även att adoptivföräldrar måste kunna 
förutsäga och fånga upp sitt barns signaler för att kunna tillgodose dem. Han påpekar även att 
adoptivföräldrar måste vara beredda på att de kan behöva väcka adoptivbarnets behov. Vissa 
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adoptivbarn är så vana vid att inte få sina behov tillgodosedda, att de har lärt sig att det inte är 
någon idé att uttrycka dem. Det innebär att dessa adoptivföräldrar måste arbeta på att få barnet 
att lita på att det lönar sig att signalera sina behov. Därmed menar Lindblad att 
adoptivföräldraskapet ställer andra krav än det biologiska föräldraskapet. Även våra resultat 
visar att hemutredarna anser att adoptivföräldraskapet ställer andra krav än det biologiska 
föräldraskapet. Detta gör att hemutredarna menar att det inte räcker med att vara ”tillräckligt 
bra”/”good-enough” som adoptivförälder. Samtidigt så säger hemutredarna att 
adoptivföräldrar inte behöver vara några ”övermänniskor”. Vi ser detta som att lämpligheten 
ligger någonstans mellan dessa två begrepp. Ett skäl till hemutredarnas svårighet att precisera 
vem som blir en lämplig adoptivförälder kan ha att göra med hemutredningen som sådan. 
Hemutredningen kan ses som en sammanvägning av olika faktorer som tillsammans skall 
avgöra om någon är en lämplig adoptivförälder eller inte. Ett annat skäl kan ha att göra med 
utformningen av 6 kap. 12 § i SoL (www.notisum.se, 2005-11-10). Vilka faktorer som är 
viktiga för lämplighetsbedömningen finns angivna, men på vilket sätt de skall påverka 
lämplighetsbedömningen finns inte beskrivet. Sammanfattningsvis är det lämpliga 
adoptivföräldraskapet svårt för hemutredarna att konkret förklara. 

6.3 Barnets bästa och barnperspektiv 
 
Ett sätt att se på barnets bästa är det som familjerättsexperten John Eekelaar tar upp (SOU, 
1997:116, sid. 134). Han menar att det finns två sätt att besluta om barnets bästa. Den ena 
metoden är att använda sig av beprövad erfarenhet och vetenskap, den andra metoden är att 
fråga barnet om hans/hennes uppfattning om vad som är bäst för honom/henne. I 
adoptionsärenden har hemutredarna ingen möjlighet att tillfråga barnet om vad han/hon anser 
är bäst för honom/henne. Däremot finns det forskning och expertutlåtanden när det gäller 
adoptivbarnets bästa som hemutredarna kan använda sig av. Vi tycker att detta är viktigt 
framförallt för att vi menar att forskning tillsammans med hemutredarnas erfarenhet och 
kunskap bildar ett beslutsunderlag baserat på fler perspektiv.  
 
Våra resultat visar att hemutredarna anser att det är viktigt att ha barnets bästa i fokus under 
adoptionsprocessen. Vad hemutredarna menar med barnets bästa har de inte utvecklat. I 
intervjuerna har det framgått att hemutredarna använder sig mycket av MIA:s råd och 
rekommendationer. När det gäller barnets bästa menar MIA att vissa saker är självklara, 
såsom barnets rätt till sitt liv och skydd mot misshandel. I andra situationer menar MIA att 
barnets bästa är: ”en fråga om att väga samman olika faktorer till en helhetsbedömning i det 
enskilda fallet. I adoptionssammanhang är hemutredningen ett exempel på en 
helhetsbedömning då flera faktorer vägs in för att avgöra om ett hem är lämpligt för att ta 
emot ett barn för adoption” (MIA, 2005, sid. 11). Detta menar vi innebär att MIA lägger 
tillbaka ansvaret för bedömningen av barnets bästa på hemutredarna. I förlängningen kan 
detta medföra att det blir upp till den enskilda hemutredaren att tolka vad barnets bästa 
betyder i varje enskilt fall. Utan tydliga direktiv så faller en stor del av ansvaret för barnet 
bästa på hemutredarna. 
 
Flera hemutredare har uttryckt att det saknas ett barnperspektiv hos olika myndigheter som är 
iblandad i en adoption. Detta ser hemutredarna som ett problem eftersom de menar att alla 
myndigheter som är inblandad i en adoption alltid skall arbeta utifrån ett barnperspektiv. Det 
är inte självklart vad det innebär att arbeta utifrån ett barnperspektiv. Enligt juristen Stefan 
Melin (2004, sid. 13) innebär att arbeta utifrån ett barnperspektiv, att se olika beslutsalternativ 
ur barnets synvinkel, med barnets ögon. Hemutredarnas beskrivningar av hur de arbetar 
utifrån ett barnperspektiv, tycker vi stämmer väl överens med Melins skildring av 
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barnperspektiv. Vi uppfattar det som att hemutredarna försöker se hur olika beslut kommer att 
påverka adoptivbarnet, utifrån hans/hennes perspektiv.  
 
MIA (1997, sid. 30) menar att sociala myndigheter i Sverige, och då i första hand kommunala 
nämnder som kommer i kontakt med internationella adoptioner, främst måste se sig som 
företrädare för det okända barnet. MIA påpekar även att de sökande har flera möjligheter att 
föra sin egen talan och det är lätt att som utredare eller beslutande nämndledamot identifiera 
sig med dessa vuxna och deras längtan efter ett barn. MIA anser att både utredaren och 
socialnämnden måste se till vad som är bäst för barnet, och inte vad som är bäst för de 
tilltänkta adoptivföräldrarna.  
 
MIA menar att detta ställer stora krav på utredaren när det gäller att förena de olika rollerna i 
detta arbete – att dels vara barnets företrädare som utreder och kontrollerar den tänkbara 
familjen, dels vara samtalspartner och rådgivare åt den familj som önskar adoptera. 
Hemutredarna i en av fokusgrupperna upplevde det som svårt att det är svårt att både stödja 
de tilltänkta adoptivföräldrarna i adoptionsprocessen, och representera adoptivbarnets 
intressen. När dessa intressen kolliderar, så menar hemutredarna att det alltid skall vara 
adoptivbarnets bästa som skall styra hemutredningen. 
 
Hemutredarna anser att det bästa för ett adoptivbarn är två föräldrar. Dessa föräldrar skall vara 
så ”vanliga” som möjligt och kärnfamiljen är en del av denna ”vanlighet”. En annan del i 
denna ”vanlighet” är adoptivföräldrarnas ålder. Hemutredarna menar att det i lagen skulle 
behövas en tydlig övre åldersgräns för tilltänkta adoptivföräldrar. Utan en övre åldersgräns är 
det svårt för hemutredarna att motivera ett avslag på grund av för hög ålder i en 
medgivandeutredning. Hemutredarna berättar att socialnämnden ibland ger medgivande för 
att ta emot ett litet barn till adoptivföräldrar som är uppemot 50-årsåldern, vilket de anser kan 
medföra problem i längden. Framförallt eftersom det kan vara svårt för en förälder som är i 
pensionsåldern att orka med ett barn i tonåren. Detta resonemang förs även i proposition 
1996/97:91 (refereras till i MIA, 1997, sid. 29) där det anges att i lämplighetsbedömningen så 
måste hemutredaren ta hänsyn till parets/den ensamståendes förmåga att fungera som 
tonårsförälder. Detta innebär att de tilltänkta adoptivföräldrarnas ålder och hälsotillstånd 
måste ställas i relation till de krav som kan komma att ställas på dem om 15-20 år. Allt detta 
kan sättas i relation till Föräldrabalken 4 kap. 1 § (www.notisum.se, 2005- 11-10) som inte tar 
någon ställning i dessa frågor. Både ensamstående och registrerade partners har rätt att 
adoptera på samma villkor som ett par. Det finns heller ingen övre åldersgräns för tilltänkta 
adoptivföräldrar. 
 
Våra resultat visar även att hemutredarna överlag anser att socialnämnden har ett 
föräldraperspektiv snarare än ett barnperspektiv. De menar att socialnämnden tenderar att 
besluta efter vad som är bäst för adoptivföräldrar. Detta gör att hemutredarna ibland kan 
känna att de inte riktigt kan påverka vilka som skall få bli adoptivföräldrar. Som en av 
hemutredarna säger så finns det en risk att hemutredare känner att det inte är någon idé att 
rekommendera ett avslag. Samtidigt menar hemutredarna att det är viktigt att stå för ett 
rekommenderat avslag, eftersom hemutredarna anser att de ska besluta efter vad som här bäst 
för adoptivbarnet. Om socialnämnden har ett föräldraperspektiv istället för ett barnperspektiv, 
så innebär det att de går mot tankarna i proposition 1996/97:91 (refereras till i MIA, 1997, sid. 
29), där det bland annat sägs att: “Utgångspunkten för socialnämndernas och domstolarnas 
prövning av de sökandes lämplighet måste vara barnets bästa…”  
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MIA (1997, sid. 30) menar att det är viktigt att tänka på att adoptivbarnet har flera andra 
chanser att bli adopterat. Även om en svensk familj inte får ett medgivande, så finns det andra 
familjer som kan adoptera barnet. MIA påpekar även att barnet inte kommer att jämföra sin 
situation med hur barnet hade fått det om det vuxit upp i sitt ursprungsland. Barnet kommer 
att jämföra sin familj med andra svenska barns familjer och med sina jämnårigas situation i 
Sverige. Socialnämndens svårighet att se flera alternativ för ett adoptivbarn, är något som 
hemutredarna upplever som ett problem. En hemutredare poängterar just att barnet alltid har 
andra alternativ, det finns alltid andra tänkbara föräldrar.  

6.4 Besvarande av frågeställningar 

6.4.1 Hur beskriver hemutredarna en lämplig adoptivförälder? 
Den bild vi har fått av hemutredarna är att de tänker sig en ”vanlig” familj som präglas av 
kärlek och stabilitet. En del av denna ”vanlighet” är att adoptivbarnet skall få vara en del av 
en kärnfamilj. Enligt hemutredarna är ålder en viktig del av denna ”vanlighet”. Hemutredarna 
menar att för hög ålder blir ytterligare en faktor som blir utanför det ”vanliga” för 
adoptivbarnet. Eftersom adoptivbarnet har en annorlunda bakgrund, så menar hemutredarna 
att faktorer omkring barnet skall vara så ”vanliga” som möjligt. Hemutredarna menar att det 
bästa för ett barn är två föräldrar och därför anser de att par är särskilt lämpliga som 
adoptivföräldrar. Hemutredarna säger även att det är viktigt att paret kan hantera 
”annorlundaskap” och de särskilda krav som adoptivföräldraskapet ställer på dem. Ett av 
dessa krav har med anknytning att göra. Adoptivbarnet kan på grund av upprepade 
separationer ha ett annorlunda anknytningsmönster än ett biologiskt barn. Detta gör att 
adoptivföräldrar får anstränga sig mer än biologiska föräldrar för att anknytningen skall 
fungera (Lindblad, 2004, sid. 52-53). 

6.4.2 Hur beskriver hemutredarna svårigheterna med lämplighetsbedömningen av tilltänkta 
adoptivföräldrar? 
Hemutredarnas beskrivningar av svårigheterna med lämplighetsbedömningen av tilltänkta 
adoptivföräldrar, handlar till stor del om föräldraperspektiv kontra barnperspektiv. 
Hemutredarna ser sig i första hand som adoptivbarnets representanter i adoptionsprocessen. 
Även om de också måste se till de tilltänkta adoptivföräldrarnas intressen i 
medgivandeutredningen. Barnets bästa är ett begrepp som inte är väldefinierat, varken i lagen 
eller av MIA. Vi tror att detta kan medföra att hemutredarna själva får tolkningsföreträde för 
vad som är barnets bästa i en medgivandeutredning. Mycket ansvar faller därmed på den 
enskilda hemutredaren. Hemutredarna upplever att framförallt socialnämnden tenderar att ha 
ett föräldraperspektiv snarare än ett barnperspektiv. Det anser hemutredarna är ett problem, 
eftersom de menar att socialnämnden skall se till adoptivbarnets bästa och inte vad som är 
bäst för adoptivföräldrarna. Detta gör att hemutredarna kan känna sig oförmögna att påverka 
beslut om medgivande. I förlängningen kan detta innebära att det finns en risk att 
hemutredarna känner att det inte är någon idé att rekommendera avslag, om de inte har 
tillräckligt konkreta skäl för det. 

6.4.3 Hur upplever hemutredarna skillnaderna mellan det biologiska föräldraskapet och 
adoptivföräldraskapet, när det gäller lämplighet? 
Hemutredarna anser att det ställs andra krav på adoptivföräldrar än på biologiska föräldrar. Ett 
skäl till detta är att adoptivföräldrar blir föräldrar till ett barn som redan finns, vars bakgrund 
ofta är okänd. Adoptivbarnet kan ha med sig upplevelser, sjukdomar och talanger som de nya 
föräldrarna inte känner till. Ett annat skäl är att adopterade barn ofta har ett annorlunda 
anknytningsmönster än biologiska barn. Detta på grund av att adoptivbarn vanligtvis har flera 
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separationer bakom sig när de kommer till sina nya föräldrar. Kats menar (refererad till i 
MIA, 2005, sid. 29) att vissa adoptivbarn får problem med att knyta an till sina 
adoptivföräldrar, eftersom barnet kan uppleva det som ytterligare en relation som riskerar att 
avbrytas. Eftersom adoptivföräldraskapet ställer andra krav än det biologiska föräldraskapet, 
så menar hemutredarna att det inte räcker med att vara ”tillräckligt bra”. Samtidigt så anser 
hemutredarna att tilltänkta adoptivföräldrar heller inte skall vara ”övermänniskor”. 
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7. Diskussion 
 
Vårt syfte med den här uppsatsen har varit att undersöka hur hemutredarna resonerar kring 
vem som är en lämplig adoptivförälder och hur de beskriver svårigheterna med 
lämplighetsbedömningen. Innan undersökningen hade vi en uppfattning om att det inte är 
väldefinierat i lagen vem som blir en lämplig adoptivförälder. Trots att lagen räknar upp 
faktorer som är viktiga i lämplighetsbedömningen, så anges inte hur dessa faktorer konkret 
skall påverka de tilltänkta adoptivföräldrarnas lämplighet. Detta ledde till att vi fick en 
föreställning om att hemutredarna var de som fick avgöra hur dessa faktorer skulle påverka 
lämplighetsbedömningen. I och med detta skulle mycket ansvar läggas på den enskilda 
hemutredaren. Detta har varit ett av skälen till att vi har velat undersöka hemutredarnas 
perspektiv på adoptivföräldrars lämplighet och svårigheterna i deras arbete. Ett annat skäl har 
varit att vi har upplevt det som att deras perspektiv i stort sett saknas i adoptionssammanhang. 
 
Våra resultat visar att bedömningen av lämplighet när det gäller tilltänkta adoptivföräldrar och 
hemutredarens roll i adoptionsprocessen är mer komplicerad än vad vi trott från början. 
Hemutredarnas beskrivningar av en lämplig adoptivförälder målar upp bilden av ett 
kärleksfullt, ”vanligt” par som inte är några ”övermänniskor”, men samtidigt är mer än bara 
”tillräckligt bra” föräldrar. Dessa beskrivningar är relativt generella och vi tycker att det är 
tänkvärt att hemutredarna inte nämner en enda personlig egenskap som är lämplig eller 
olämplig när det gäller tilltänkta adoptivföräldrar. Detta är tänkvärt framförallt eftersom 
personliga egenskaper är en faktor som hemutredarna enligt SoL 6 kap. 12 § skall ta särskild 
hänsyn till i lämplighetsbedömningen. Vi tror att ett skäl till att hemutredarna inte berör 
personliga egenskaper, är att dessa egenskaper kan upplevas som subjektivt ”tyckande”, vilket 
skulle kunna motsäga deras roll som professionella utredare. Vad är då en lämplig 
adoptivförälder enligt hemutredarna? Vi upplever att hemutredarna har svårt att sätta fingret 
på vad ett lämpligt adoptivföräldraskap konkret innebär. Å ena sidan anser hemutredarna att 
det skall vara ett ”vanligt” par, å andra sidan menar de att adoptivföräldraskapet ställer andra 
krav än det biologiska föräldraskapet. Vi ser det som att det finns en ambivalens i sättet att 
beskriva lämplighet när det gäller tilltänkta adoptivföräldrar. Vår tolkning av vad 
hemutredarna beskriver är att adoptivföräldrar behöver ha något mer än biologiska föräldrar, i 
form av kunskap och förståelse för det specifika med adoptivföräldraskapet och 
adoptivbarnets speciella behov. Denna kunskap och förståelse har vi uppfattat som ett av 
syftena med föräldrautbildningen och även som ett skäl till att föräldrautbildningen numera är 
obligatorisk. Trots detta är föräldrautbildningen inte något som hemutredarna har nämnt i 
samband med lämplighetsbedömningen.  
 
Hemutredaren kan ses som en länk mellan adoptivföräldrarna och adoptivbarnet. Detta är 
inget problem så länge adoptivbarnets behov kan tillgodoses av de tilltänkta 
adoptivföräldrarna. I de fall hemutredarna anser att de tilltänkta adoptivföräldrarna inte kan 
tillgodose adoptivbarnets behov, att de inte är lämpliga som adoptivföräldrar, kan det uppstå 
en konflikt. Hemutredarna ser sig själva som adoptivbarnets representant som alltid skall göra 
det som är bäst för adoptivbarnet i adoptionsprocessen. För hemutredarna kan det vara svårt 
att få igenom ett rekommenderat avslag i socialnämnden. Detta eftersom de menar 
socialnämnden tenderar att besluta vad som är bäst för de tilltänkta adoptivföräldrarna och 
inte det som är bäst för adoptivbarnet. För hemutredarna kan det framstå som att både 
socialnämnden och de tilltänkta adoptivföräldrarna står på samma sida mot hemutredaren. För 
hemutredaren kan detta bli en utsatt situation där hon/han kan känna att eventuella tvivel om 
de tilltänkta adoptivföräldrarnas lämplighet måste vara helt klarlagda. För hemutredarna kan 
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det vara svårt att konkretisera vissa tvivel om adoptivföräldrars lämplighet, i deras utredning. 
Dessa tvivel kan exempelvis gälla anknytningsproblematik hos de tilltänkta 
adoptivföräldrarna. En konsekvens av detta skulle kunna vara att hemutredarna kan känna sig 
mer eller mindre tvingade till att ge ett medgivande som de egentligen inte kan stå för. I 
förlängningen kan det påverka kvalitén på hemutredningarna, som i sin tur kan påverka 
ursprungslandet förtroende för Sverige som mottagarland. Att avgöra om någon är lämplig 
som adoptivförälder är ett livsavgörande beslut som påverkar ett barns hela framtid. Det är 
även ett stort förtroende vi som mottagarland har fått av ursprungsländerna. Vi menar att 
hemutredarna och socialnämnden därför måste förvalta detta förtroende genom att alltid sätta 
barnet i centrum. 

7.1 Metoddiskussion 
 
Vi valde att använda oss av fokusgruppsintervjuer för att vi ville att hemutredarna skulle 
diskutera kring vem som är lämplig som adoptivförälder. Kvale (1997, sid. 97) menar att en 
nackdel med fokusgruppsintervjuer är att intervjuarens kontroll över intervjusituationen blir 
mindre än vid exempelvis enskilda intervjuer. Detta är något som vi upplevde under våra 
fokusgruppsintervjuer. En svårighet har varit att deltagarna inte alltid har hållit sig till ämnet, 
detta gäller särskilt i en av fokusgrupperna där en av deltagarna berättade om en mycket privat 
händelse som gjorde att intervjun, för en stund, tappade fokus. I vår undersökning har vi 
genomfört två fokusgruppsintervjuer. Enligt Wibeck (2000, sid. 48-49) behövs minst tre 
fokusgrupper för att undersökningen skall ge ett väl underbyggt resultat. Eftersom vi endast 
genomfört två fokusgruppsintervjuer, kan våra resultat enbart ses som en tendens som skulle 
behöva styrkas av fler fokusgrupper med samma syfte. 

7.2 Nya forskningsfrågor 
 
Vi upplever att det generellt behövs mer forskning inom adoption. Vissa områden, som 
exempelvis adoptivbarns mående såväl psykiskt som fysiskt, är relativt väldokumenterade. 
Däremot finns det inte lika mycket forskning som berör själva adoptionsprocessen, framförallt 
beslutet om vem som får adoptera eller inte. Med tanke på diskussionen om socialnämndens 
roll i adoptionsprocessen, skulle det vara intressant att göra en kvalitativ undersökning där 
man intervjuar nämndeledamöter i olika stadsdelar och kommuner om deras syn på 
lämplighet, barnperspektiv och barnets bästa. Det skulle också vara intressant att läsa beslut 
där socialnämnden går mot hemutredarnas rekommendationer och hur de motiverar dessa 
beslut. Ett annat intressant ämne inom adoption är ensamstående adoptivföräldrar. Vi tycker 
att det är tänkvärt att hemutredarna generellt tänker sig ett par när de diskuterat tilltänkta 
adoptivföräldrars lämplighet. Man skulle antingen kunna göra en undersökning där man 
intervjuar adoptivbarn som adopterats av ensamstående eller göra en undersökning där 
hemutredare specifikt får diskutera lämplighet när det gäller ensamstående tilltänkta 
adoptivföräldrar. 
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Bilaga 1 
 

 
Hej! 
 
 
Vi är två studenter som läser sista terminen på Socialhögskolan i Stockholm. Just nu har vi 
påbörjat vår c-uppsats som skall handla om medgivarutredningar gällande internationell 
adoption.  
 
Vi är intresserade av att ta reda på hur hemutredare ser på lämplighet när det gäller 
adoptivföräldrar och hur hemutredare ser på svårigheterna när det gäller 
lämplighetsbedömning. Vi har tänkt diskutera dessa frågor i fokusgrupper om 4-6 
hemutredare. Allt som sägs i fokusgruppen kommer att bandas och sedan skrivas ut. Allt som 
sägs är konfidentiellt, vilket innebär att namn, arbetsplats och dylikt inte kommer att finnas 
med i det färdiga resultatet.  
 
Fokusgruppsintervjuerna kommer att hållas på Socialhögskolan fredagen den 11 november, 
kl.10-11 och torsdagen den 17 november, kl. 10-11. Det vore roligt om någon/några från er 
enhet kan komma! 
 
Deltagarna behöver inte förbereda sig inför fokusgruppen på något sätt, vi är intresserade av 
deras upplevelser, erfarenheter och tankar.  
 
Vi bjuder på fika, välkomna. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Christina Åsenlund (e-postdress) 
Yaël Liebech (e-postadress) 
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Bilaga 2 
 
 
Hej! 

 
 
Vi är två studenter som läser sista terminen på Socialhögskolan i Stockholm. Just nu har vi 
påbörjat vår c-uppsats som skall handla om medgivarutredningar gällande internationell 
adoption. Vi är intresserade av att ta reda på hur ni hemutredare ser på lämplighet när det 
gäller adoptivföräldrar och hur hemutredare ser på svårigheterna när det gäller 
lämplighetsbedömning. 
 
Vi har tänkt diskutera dessa frågor i fokusgrupper om 4-6 hemutredare. Allt som sägs i 
fokusgruppen kommer att bandas och sedan skrivas ut. Allt som sägs är konfidentiellt, vilket 
innebär att namn, arbetsplats och dylikt inte kommer att finnas med i det färdiga resultatet.  
 
Intervjun kommer troligtvis att hållas på Socialhögskolan och om några ändringar gällande 
detta skulle ske, så meddelar vi er i god tid. Om du är intresserad så har vi två tider som 
förslag, e-posta den tid som passar dig bäst: 
 
- Fredagen den 17 november, kl. 10-11 
- Fredagen den 25 november, kl. 10-11 
 
Du behöver inte förbereda dig inför fokusgruppen på något sätt, vi är intresserade av dina 
upplevelser, erfarenheter och tankar. Vi hoppas att de här frågorna intresserar dig och att du 
gärna delar med dig av dina erfarenheter. 
 
 
Vi bjuder på fika, välkomna! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Christina Åsenlund (e-postadress) 
Yaël Liebech (e-postadress)  

 35



Bilaga 3 
 
 
Fokusgrupp – frågor  
 
Hemutredares beskrivningar av en lämplig adoptivförälder 
 

- Vad innebär en lämplig adoptivförälder för er? Beskriv! 
- Finns det egenskaper eller omständigheter som gör en adoptivförälder direkt lämplig? 

Beskriv en sådan situation! 
- Finns det egenskaper eller omständigheter som gör en adoptivförälder direkt 

olämplig? Beskriv en sådan situation! 
 
Svårigheter med lämplighetsbedömningen av tilltänkta adoptivföräldrar 
 

- I ett fall där alla formella krav på adoptivföräldrarna är uppfyllda, men där ni ändå 
tvekar vad kan det vara för faktorer som får er att känna er osäkra? 

- Hur hanterar ni denna osäkerhet? (Hur hanterar ni osäkerhet när det gäller 
lämplighet?) 

- Beskriv svårigheterna vid lämplighetsbedömningar. 
- Saknas det något i lagens beskrivning av lämpligheten hos en adoptivförälder? Om ja, 

vad är det som saknas? 
 
Skillnader mellan det biologiska föräldraskapet och adoptivföräldraskapet, när det 
gäller lämplighet 
 

- Hur skiljer sig det biologiska föräldraskapet från adoptivföräldraskapet när det gäller 
föräldrarnas lämplighet? 

- Om man är en lämplig förälder till ett biologiskt barn, betyder det då att man är en 
lämplig adoptivförälder? (Varför/Varför inte?) 
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