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Abstrakt 
 
Studiens syfte var att beskriva hur barnets bästa kan konstrueras i förhållande till lämpligt 
föräldraskap vid medgivandeutredningar för internationell adoption. Som metod 
användes kvalitativa forskningsintervjuer. Sju utredare från sex olika stadsdelar i 
Stockholm stad intervjuades. Materialet analyserades utifrån ett rättsociologiskt 
perspektiv och socialkonstruktivistisk teori.  

Resultatet visade att lämpligt föräldraskap är en förutsättning för barnets bästa. 
Lämpligt föräldraskap preciseras som förälderns egenskaper och möjligheter att ta hand 
om ett adoptivbarn. Det är inte beroende av materiella förutsättningar, utan det handlar 
huvudsakligen om det personliga, vilket kan definieras som att vara trygg i sig själv, ha 
reflektions- och inlevelseförmåga och kunna hantera kriser. En bra adoptivförälder ska 
även ha insikt i vad en adoption kan innebära. Lämpliga adoptivföräldrar har en stabil 
och varaktig relation till varandra och de omges av ett stabilt nätverk. 

Barnets bästa ska till stor del uppfyllas av föräldrarnas egenskaper, det vill säga det 
lämpliga föräldraskapet. Själva adoptionen måste vara till barnets bästa och därigenom 
uppfylla barnets behov. I en familj har barn behov av att få utvecklas i sin egen takt och 
få stöd om det behövs. I själva utredningen kan barnets bästa uppfyllas genom att 
utredaren har goda kunskaper om barn, utreder på ett grundligt sätt och känner ansvar för 
barnet. 
 
 
 
 
Nyckelord: Internationell adoption, Medgivandeutredning, Barnets bästa Lämpligt 
föräldraskap och Social konstruktion 
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Abstract 
 
The aim of this study was to describe how the best interest of the child can be constructed 
in investigations concerning permission for international adopt, where adequate 
parenthood is investigated. Qualitative research interviews were used as method. Seven 
investigators from six different sections of the city of Stockholm were interviewed. The 
information was analysed on the basis of a sociological approach to law and social 
constructionism. 

The result showed that adequate parenthood is a condition in the interest of the child. 
Adequate parenthood is specified as the parent’s qualities and possibility to care for an 
adopted child. It does not depend on material qualifications, it is principally a matter of 
personal conditions, which can be defined as self-consciousness and the ability to reflect, 
feel empathy and manage a crisis. An adequate adoptive parent shall also realize the 
significance of an adoption. Adequate adoptive parents have a stable and lasting 
relationship and are surrounded by a stable social network. 

The best interest of the child shall mainly be fulfilled by the qualities of the parents, in 
other words the adequate parenthood. The adoption has to be in the best interest of the 
child and thereby fulfil the child’s needs. In a family, children need to develop in their 
own pace and receive support whenever it is needed. In the investigation undertaken by 
the authorities, the interests of the child can best be looked after with an investigator that 
possesses adequate knowledge about children, that investigates thoroughly and feel a 
responsibility towards the child. 
 
 
 
Key words: International adoption, Investigation, Permission to adopt, The best interest 
of the child, Adequate parenthood and Social construction
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1. Introduktion 
Av olika anledningar överges barn runt om i världen av sina föräldrar. Enligt 
Haagkonventionen (1998) ska barnen i första hand stanna i familjen/släkten, i andra hand 
stanna i ursprungslandet och i sista hand adopteras till föräldrar i ett annat land, så kallad 
internationell adoption (SOU, 1994:137). Följande rubrik fanns att läsa i DN i januari 
2007: ”Svenskarnas intresse för att adoptera är rekordstort. Samtidigt minskar antalet nya 
adoptivbarn” (Bodin, 2007; se även Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor 
[MIA], 2007b). I artikeln beskrivs att en anledning till det ökade intresset är 
högkonjunkturen. Och orsaker till ett minskat antal adoptivbarn är bland annat att länder 
som Italien, Frankrike, Spanien och USA har fått upp ögonen för internationella 
adoptioner. Ett annat skäl till minskningen är att det har skett ekonomiska och sociala 
förändringar i de traditionella givarländerna. Förutsättningarna har blivit bättre för 
ensamstående att behålla sina barn och den inhemska adoptionen växer, vilket lett till att 
färre barn adopteras bort internationellt (ibid.). Det finns alltså en viss konkurrens mellan 
länderna gällande adoption. Men det råder även ett visst konkurrensförhållande mellan 
dem som vill adoptera i Sverige (SOU 2003:49). TT (2007) rapporterar att antalet barn 
som adopterats till Sverige minskat de senaste fyra åren. Förra året ansökte 2579 familjer 
om adoption genom Adoptionscentrum, som är den största adoptionsförmedlingen i 
Sverige. Under samma år förmedlades totalt 765 barn genom samtliga adoptions-
organisationer. Det finns alltså fler som vill adoptera än det finns barn som är tillgängliga 
för adoption (ibid.).  

Vid varje adoption är det samhällets ansvar att tillgodose att barnets bästa kommer i 
främsta rummet (Statens Nämnd för Internationella Adoptionsfrågor [NIA], 1997). Det 
definieras bland annat som att få komma till föräldrar som är förberedda och väl lämpade 
att ta hand om barn. Formella krav på att vara lämpad är att ha genomgått föräldra-
utbildning och fått medgivande från Socialnämnden (MIA, 2007b). För att få ett 
medgivande måste de sökande först genomgå en medgivandeutredning.  

Det är inte vem som helst som kan adoptera. Ett av kraven för att få ett medgivande är 
att föräldrarna bedöms kunna klara av ett adoptivföräldraskap (NIA, 1997). Eftersom 
adoptivbarn ibland benämns som en ”riskgrupp” ställer det högre krav än vid annan typ 
av föräldraskap (Lindblad, 2004). Men vad är det som krävs? En mer påtaglig förut-
sättning är att föräldrarna ska ha råd att genomgå en adoptionsprocess, vilket även det 
inskränker på vem som kan adoptera. 

Mycket av befintlig adoptionsforskning fokuserar på barnens uppväxt och hur barn 
respektive föräldrar upplever adoptionsprocessen (jmf. ex. Lindblad, 2004). Ett område 
som inte är lika väl utforskat är föräldrarna själva, vem som får bli adoptivförälder och 
vad som gör dem lämpliga. Vad krävs egentligen för att få bli adoptivförälder? Vilka 
förutsättningar ges barnen som kommer hit? Och sker det i enlighet med barnets bästa? 
Dessa frågor finns det inga konkreta svar på, utan det blir upp till dem som gör 
medgivandeutredningarna att avgöra föräldrarnas lämplighet och barnets bästa (jmf. NIA, 
1997). 
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Syfte 
Studiens syfte är att beskriva hur barnets bästa kan konstrueras i förhållande till lämpligt 
föräldraskap vid medgivandeutredningar för internationell adoption. 

Frågeställningar 
Följande frågeställningar har tagits fram med hjälp av NIA:s riktlinjer (1997): 

- Vilka materiella förutsättningar beskriver familjerättssekreterarna att 
adoptivföräldrarna bör ha? 

- Vilka personliga förutsättningar bör en bra adoptivförälder ha enligt 
familjerättssekreterarna? 

- Hur uttrycks familjekonstellationen betydelse, av familjerättssekreterarna, vid  
bedömningen av lämpligt föräldraskap? 

- Hur kan barnets bästa komma till uttryck i medgivandeutredningen? 

Begreppsdefinitioner 
Adoptant – person som ansökt om att bli adoptivförälder eller som är adoptivförälder. 
BO (Barnombudsmannen) – en statlig myndighet, som ska bevaka barns intressen och 

påverka opinionen. 
Familjerättssekreterare – socialsekreterare som arbetar för familjerätten. 
Medgivandeutredning – Den som vill ansöka om adoption ska kontakta socialtjänsten i 

sin hemkommun, för att genomgå en utredning. En utredning består ofta av att träffa en 
familjerättssekreterare cirka sex gånger. Utredaren ska även samla in information från 
referenser och eventuellt träffa adoptantens nätverk. 

MIA (Myndigheten för internationella adoptioner) – är ett centralt organ och styr hela 
adoptionsverksamheten i Sverige. Fram till 2005 hette myndigheten NIA (Statens nämnd 
för internationella adoptionsfrågor) och hade inte samma befogenheter. Det är NIA som 
har utfärdat riktlinjerna för medgivandeutredningar. 

Disposition av studien  
I kapitel 2 kommer en bakgrund till ämnesområdet, såväl barnets bästa som adoptioner, 
att presenteras. I kapitel 3 beskrivs studiens teoretiska utgångspunkter. Kapitel 4 
beskriver metoden för uppsatsarbetet, samt en liten diskussion kring validitet, reliabilitet 
och tillämpbarhet. I kapitel 5 presenteras resultatet från intervjuerna. Kapitel 6 innehåller 
en analys av resultatet, med jämförelse mot bakgrundsfakta och tillämpning av teoretiska 
begrepp. Slutligen presenteras en slutdiskussion med studiens slutsatser i kapitel 7. 
 

 6



2. Bakgrund 
I följande kapitel kommer litteratur om barnets bästa och internationell- samt nationell 
adoption att framställas. Först definieras begreppet barnets bästa. Därefter beskrivs 
adoptioner allmänt. Slutligen sätts begreppen i relation till varandra, utifrån barn, 
föräldrar och samhället. 

Barnets bästa ett centralt begrepp 
I Sverige betonas vikten av att värna allas lika värde, samt att beakta allas intressen, även 
de som inte själva kan svara för sig. Barn är en sådan grupp (SOU 1997:116).  
Barnkommittén säger i ett utlåtande att barnets bästa är viktigt, eftersom barn har ett fullt 
och lika människovärde, men att de är sårbara och behöver särskilt stöd (ibid.).  

Barnombudsmannen ([BO], 2001) anser att FN:s konvention om barnets rättigheter är 
ett bra verktyg för att tillförsäkra barnets bästa. Barnkonventionens grundläggande 
budskap är varje barns rätt och att barnet ska betraktas som en självständig individ med 
egna rättigheter. I Artikel 3 återfinns begreppet ”barnets bästa”, som återkommer i några 
av de viktigaste paragraferna i lagar som berör barn (Socialtjänstlagen kap. 1 2 § och 
Föräldrabalken kap. 5 1-2 §§). På detta sätt markeras att barnets bästa är ett viktigt 
begrepp som inte får förbises (Ewerlöf, Sverne & Singer, 2003). 

Barnkonventionen påtalar även barnets rätt att yttra sig i frågor som berör det (Artikel 
12) Därigenom erkänner vi barnen som egna individer med egna åsikter och kunskaper 
(ibid.; Schiratzki, 2006).  

Vad är barnets bästa och hur kan det användas? 
Synen på barn och deras behov förändras över tid, liksom synen på föräldraskap och 
ansvar (Lindgren, 2006; Socialstyrelsen & MIA, 2007; SOU 1997:116). Därför kommer 
barnets bästa tillskrivas olika betydelser över tid och i olika kontexter (ibid.). Lindgren 
(2006) skriver att barnets bästa har pekats ut som ett ledande begrepp och kärnan i 
lagstiftningen, men att ingen har analyserat det på djupet (s. 42). Barnets bästa, i sig, är 
inget enhetligt begrepp (ibid.). Genom Barnkonventionen har barnets bästa gjorts till en 
övergripande princip, som till viss del definieras, men ändå lämnar utrymme för många 
olika tolkningar (Hammarberg, 1997, s. 21ff). Några sätt att tolka barnets bästa är: 

- ”Barnkonventionens definition genom bland annat preambeln1, grundprinciperna 
och sakartiklarna. 

- Samhällets definition genom lagar, mål, policydokument och riktlinjer. 
- Forskningens definition genom experter, studier och kartläggningar. 
- Barnets egen definition genom barnets åsikter och synpunkter. 
- Nätverkets definition genom t.ex. familj, pedagoger och vänner. 
- Beslutsfattarens definition genom egna kunskaper och erfarenheter.” (BO, 2001; 

se även Lindgren, 2006). I denna studie motsvarar familjerättssekreterarna beslutsfattaren 
och det är därför den sistnämnda punkten som undersöks. 

                                                 
1 Preambeln är de första artiklarna i Barnkonventionen, alltså inledningen och de artiklar som ska vägleda i 
tolkningen av konventionen. 
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Barnkommittén skriver att barnets bästa bäst kan bedömas genom att använda sig av 
både ett objektivt och ett subjektivt perspektiv, vilket innebär att kombinera den samlade 
kunskapen om barn med barnets egna åsikter (SOU 1997:116).  

I SOU 2003:49 konstateras att hur barnets bästa uttolkas beror på olika faktorer såsom: 
- Kulturmönster 
- Värderingar 
- Politik 
- Sociala och ekonomiska förhållanden 

Barnets bästa är det ”som bäst kan antas främja att barnet får sina grundläggande behov 
tillgodosedda” (Ewerlöf et al. 2003, s. 35). BO har listat ett antal grundläggande behov: 

- ”ges omvårdnad och skydd 
- ha ett stabilt och varaktigt förhållande till familjen 
- få och kunna ge kärlek till människor i sin närhet 
- ha inflytande och kunna påverka sin situation” (BO, 2001, s. 65). 
Utöver ovanstående är det även viktigt att barn får: 
- ”utvecklas i en miljö som tillgodoser deras behov av stimulans och kamrater 
- vuxnas hjälp med att sätta gränser för sitt handlande 
- känna att de behövs och att de får ta ansvar 
- frigöra sig efter hand från sitt beroende av föräldrarna” (ibid.). 
Det viktigaste är dock att utgå från det enskilda barnets behov och förutsättningar, 

liksom dess kontext (ibid.). 
Sveriges ratificering av Barnkonventionen innebär, enligt BO (2001), att en 

barnkonsekvensanalys ska göras inför varje politiskt beslut som fattas. I praktiken är det 
alltså inte försvarbart att ta ett beslut som inte är till barnets bästa, om det inte uppenbart 
strider mot andra gruppers intressen (ex. äldre och funktionshindrade eller samhället i 
stort). (BO, 2001; se Schiratzki, 2006) Detta stärks av att barnets bästa uttrycks i just 
portalparagraferna till socialtjänstlagen. Det innebär dock inte att barnets bästa alltid 
kommer att vara avgörande, men att det måste beaktas (Ewerlöf et al. 2003). Det måste 
även alltid finnas ett barnperspektiv2 med i bedömningar om vad som kan vara barnets 
bästa (SOU 2003:49). Detta stärks av ett yttrande från barnkommittén: ”Principen om 
barnets bästa kan härledas ur två fundamentala tankar som båda satt spår i konventionen. 
Den ena utgår ifrån att barn är sårbara och behöver stöd och skydd och den andra betonar 
barnperspektivet i beslutsfattandet.” (SOU 1997:116, s. 50). Barnkommittén beskriver 
även att i de fall då andra intressen än barnets bästa vägt tyngre i beslutsfattandet, måste 
detta redovisas (ibid.).   

Barnets bästa och adoption 
I adoptionslagstiftningen är barnets bästa ett viktigt begrepp, då en adoption inte får 
genomföras om den inte är till barnets bästa. Detta står i Barnkonventionens artikel 21. 
(Ewerlöf, m.fl. 2003; Socialstyrelsen & MIA, 2007; Saldeen, 2003; Schiratzki, 2006).  

                                                 
2 Med barnperspektiv menas att beslutsfattaren har empati, inlevelse och en förmåga att identifiera sig med 
barn och deras situation (SOU 1997:116). 
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Internationella adoptioner i Sverige 
I Sverige adopteras varje år cirka 1000 barn från andra länder (Socialstyrelsen & MIA, 
2007). Dessa internationella adoptioner regleras av Haagkonventionen från 1993. 
Haagkonventionen kan ses som en minimiskyddskonvention, vilket innebär att en 
fördragsslutande stat måste beakta vad konventionen föreskriver. Men staten har 
samtidigt rätt att ställa större krav än konventionen (Saldeen, 2003). Ett barn som 
adopteras från ett annat land skall kunna åtnjuta samma garantier som vid nationell 
adoption och adoptionen får inte leda till en otillbörlig vinst för någon. Medgivande till 
adoption skall endast ges om det är till fördel för barnet (Schiratzki, 2006). Till detta 
tillkommer vissa riktlinjer kring adoptivföräldrarna. De beskrivs bland annat i föräldra-
balken att den nedre åldersgränsen för adoptanter är 25 år. Givarländer har ofta en övre 
åldersgräns på 40 år. Enligt NIA (1997) bör medgivande generellt inte ges till någon över 
45 år. Om de som vill adoptera är ett par måste de vara gifta eller ha registrerat 
partnerskap (Ewerlöf, m.fl. 2003). 

Adoptioner i Sverige från 1920-talet till 1970-talet  
Internationella adoptioner har i Sverige växt fram från mitten av förra århundradet. Innan 
dess var nationella adoptioner gällande. År 1917 stadgades att ingen adoption fick 
beviljas som inte var till fördel för barnet. Den principen har sedan dess stått oförändrad i 
svensk adoptionsverksamhet (Lindgren, 2006). På 1940-talet började det inom adoptions-
verksamheten bli viktigt med matchning, tanken om barnets bästa var ”att det inte skulle 
märkas att barnet var adopterat”(ibid. s. 23). Lindgren uttrycker det som: ”Likhet som 
grund för kärlek och tillhörighet” (s. 127). Innan 1950-talet var det problematiskt att hitta 
tillräckligt med adoptanter. Många adopterade dock barn som blivit föräldralösa under 
andra världskriget. På 1950-talet var problemet att det inte längre fanns tillräckligt med 
svenska barn att adoptera och för få av de som ville adoptera gavs möjlighet till det 
(Lindgren, 2006). Internationella adoptioner började förekomma i mindre omfattning på 
1950-talet. Under 1960-talet ökade antalet i takt med att det fanns färre svenska barn att 
adoptera (Sverne Arvill & Svensson, 2003).  Enligt Lindgren (2006) betydde barnets 
bästa under 1950-talet att det inte längre var tillräckligt med goda föräldrar, barnets bästa 
var att växa upp i en kärnfamilj, där barn och föräldrar passade ihop och kände 
samhörighet. 

År 1958 infördes så kallad stark adoption, vilket innebar att adoptivbarn likställdes med 
adoptivföräldrars biologiska barn (Lindgren, 2006). En avgörande skillnad under 1960-
talet i adoptionspolitiken har varit att adoptionsfamiljen övergått från att ses som en 
kompletterande familj till att bli en ersättande familj (ibid.). Arvsrätt och alla andra band 
till adoptivbarnets biologiska familj klipptes av. Möjligheten att häva en adoption 
avskaffades helt 1970 (ibid.). Då ansågs inte adoption som den bästa lösningen och 
matchningen som metod utsattes för hård kritik. Ensamstående mödrar fick bättre villkor 
och allt färre barn lämnades för adoption. Först då internationella adoptioner infördes 
kunde den biologiska familjen som norm ifrågasättas. (ibid.)  

Barnen 
I både Haagkonventionen från 1993 och FN:s konvention om barnets rättigheter från 
1989 fastslås att barnet ”för att kunna uppnå en fullständig och harmonisk utveckling av 
sin personlighet bör växa upp i en familjemiljö, i en omgivning av lycka, kärlek och 
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förståelse” (NIA, 1997 s. 12; se även Sverne Arvill & Svensson, 2003). Detta citat är en 
del av den gemensamma värdegrund, som uttrycks i Haagkonventionen (SOU 1994:137). 
Det förklaras dock inte närmare vad det innebär. I Haagkonventionen står det att varje 
stat skall prioritera åtgärder som gör det möjligt för barnen att stanna kvar i sin 
ursprungsfamiljs vård. Om detta inte går skall staten verka för att barnet ska få stanna i 
sitt ursprungsland och, om detta inte är möjligt, verka för att barnet erbjuds en varaktig 
familj genom internationell adoption. (Sverne Arvill & Svensson, 2003; Schiratzki, 2006; 
se även SOU 1994:137) Det uttrycks även i Barnkonventionen att internationell adoption 
inte ska vara det första alternativet (Lindblad, 2004).  

Allmänt kan konstateras att utländska adoptivbarn har betydligt mer långtgående behov 
än andra barn, särskilt under de första åren i Sverige och beroende på tidigare 
livssituation (NIA, 1997; Lindblad, 2004). Forskning pekar på att barn som är inter-
nationellt adopterade i högre utsträckning är drabbade av psykiska och fysiska problem 
än svenskfödda (Lindblad, 2004). En av slutsatserna som Lindblad (2004) drar av en 
studie är dock att barn kan kompensera för en mycket svår start i livet genom att komma 
till ett adoptivhem. (se även Teiling, 2005) Synen på adoptivbarn och deras förutsätt-
ningar i Sverige har beskrivits av NIA (1997): Utgångsläget för adopterade är i regel en 
problematisk start i livet, där viktiga psykiska och fysiska behov kan ha blivit dåligt 
tillgodosedda. Till detta tillkommer en eller flera separationer och därtill kanske ett antal 
andra traumatiska upplevelser. Detta kan få till följd att anknytningsprocessen i den nya 
familjen kan bli stormig. NIA (1997) skriver även att alla adoptivbarn bär på det 
existentiella traumat av att ha blivit övergivet av de biologiska föräldrarna. 

Både NIA (1997) och Frank Lindblad (2004) listar ytterligare några aspekter, som de 
påstår är i enlighet med barnets bästa vid adoption:  

- Ej riskera ytterligare identitetsförlust för barnet genom att byta dess namn. 
- Att ge barnet möjlighet att utvecklas och växa i sin egen takt, genom att till 

exempel låta barnet regrediera. 
- Ta hänsyn till att barnet har en egen bakgrund.  
- Låta barnet konfronteras med att det har ett annat ursprung vid flertalet tillfällen 

under uppväxten.  

Föräldrarna 
Att adoptera är inte en rättighet för föräldrarna, det är en lösning för att försöka tillgodose 
barnets bästa. (National Council for Adoption, 2005; SOU 2003:49; Sverne Arvill & 
Svensson, 2003). Adoption är ett positivt val för adoptivföräldrarna och en efterlängtad 
händelse. För de biologiska föräldrarna är det en lösning på en svår livssituation (NIA, 
1997). Vem som ska få adoptera vilket barn ska avgöras utifrån barnets bästa och då bör 
alla alternativ tas med i beräkningen, såsom att bli adopterad av ett par, respektive av en 
ensamstående eller att bo på ett barnhem (SOU 2003:49). 

Adoptivföräldrar kan uppleva att de granskas och ifrågasätts mer än biologiska 
föräldrar3 (von Greiff, 2004). Detta är också något som görs, eftersom det är samhällets 
ansvar att granska och ställa krav på föräldrarna, så att det blir till barnets bästa (SOU 
1994:137; Schiratzki, 2006; Sverne Arvill & Svensson, 2003). Lindgren (2006) skriver 
att det är i skärningspunkten mellan det goda och det otillräckliga föräldraskapet som 
                                                 
3 Detta gäller både före de fått barn och efter. Innan de får barn utreds de av socialtjänsten, efteråt upplever 
de att det pågår en informell granskning från samhället i stort. 
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barnets bästa definieras och kännetecken för en riktig familj tydliggörs. Kravet på en 
lämplig förälder skiftar beroende av utbudet av föräldrar - ju fler sökande, desto större 
krav (ibid.). Hon använder begreppet ”rules for realness” för att påvisa att det finns 
normalitetskrav på adoptivfamiljer. Hon skriver att adoptionsverksamheten mellan 1920-
talet och 1970-talet byggt på begrepp som hängivenhet, normalitet och socialitet. Dessa 
begrepps innebörd präglar verksamheten än idag (ibid.). 

Sverne Arvill och Svensson (2003) skriver att barnets rätt motsvaras av föräldrarnas 
skyldigheter, som kan delas upp i två funktioner: vårdnad och förmyndarskap. Dessa är 
barnets grundläggande rättigheter i en familj (se även Schiratzki, 2006). Ifråga om 
adoption har barnet även rätt att få bra föräldrar (Sverne Arvill & Svensson, 2003). 
Lindgren (2006) skriver att ”Definitionen av barnets bästa har inkluderat en nära 
känslomässig relation mellan förälder och barn, och kärlek har alltid varit ett grund-
läggande kriterium på en riktig familj” (s. 213). Dessa kriterier kan vara svåra att utreda 
eller förutse i en medgivandeutredning. I Haagkonventionens artikel 5 a) uttrycks att en 
adoption endast ska genomföras om föräldrarnas lämplighet har säkerställts (Regeringens 
proposition [Prop.] 2003/04:131; Schiratzki, 2006; Sverne Arvill & Svensson, 2003). Det 
är inte möjligt att ge några exakta kriterier för att få medgivande, det är den sökandes 
samlade förutsättningar som skall bedömas (NIA, 1997). Det finns dock ett grund-
läggande kriterium att adoptanterna måste kunna tillgodose ett adoptivbarns särskilda 
behov och bör därför ha särskilda personliga egenskaper (exakt vilka står inte), samt en 
god förmåga till samspel (Prop. 2003/04:131). Övriga krav är att: 

- Ha tillräckliga kunskaper och insikter om adoptivbarn, deras behov och 
innebörden av en adoption. (Känna till specifik sårbarhet, särskilda behov, känna igen 
och vara förberedd på olika uppväxtsituationer, kunna söka hjälp i ett tidigt skede.) 

- Ha en stabil och tillräckligt god ekonomi. 
- Om de som söker är ett par ska de vara gifta och leva i en stabil relation och båda 

ska ha en uttryckt vilja om adoption. Givarländerna fäster även stor vikt vid 
adoptanternas referenser (nätverkets uppfattning om de sökande ligger till grund för 
givarländernas beslut). 

- Var förälder för sig måste ha ett fysiskt och psykiskt hälsotillstånd som gör att de 
kan fungera fullt ut i föräldrarollen. Enligt NIA (1997) kan mottagandet av ett 
adoptivbarn likställas med ett heltidsarbete.  

- Adoptanternas ålder i förhållande till kapacitet, framförallt förmåga att i framtiden 
bli tonårsföräldrar, bedöms också. 

- Ha ett välfungerande socialt nätverk. Här bedöms även släktens inställning till 
adoptionen. 

- Vara färdig med en eventuell sorg över barnlöshet, samt vara trygg i sig själv 
(NIA, 1997; Prop. 2003/04:131; Sverne Arvill & Svensson, 2003; Teiling, 2005) 

I en utredning ingår fler personliga delar än de krav som ställts upp ovan. Där bedöms 
även adoptanternas motiv till adoptionen, att de kan tänka sig att ta emot vilket barn som 
helst4 och deras inställning till ursprungslandet. Det är även viktigt att båda adoptanterna 
kan avsätta tid för ett barn och att varje enskilt barn ska få tid att växa in i familjen. (NIA, 
1997; Teiling, 2005; Sverne Arvill & Svensson, 2003) 
                                                 
4  Alla barns lika rätt till kärlek och omsorg oavsett kön eller eventuell funktionsnedsättning, förespråkas i 
Sverige. (NIA, 1997) 
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Normalitet 
Som tidigare nämnts präglas bedömningen av adoptivfamiljer mycket av normalitet 
(Lindgren, 2006). Lindgren påstår att ”Barnets bästa är den norm som nya familjer prövas 
mot för att godkännas som familjer, riktiga familjer” (s. 42). NIA (1997) uttrycker det 
som att en regel vid adoptioner bör vara att adoptivbarn skall ha det lika bra som svenska, 
biologiska barn. Sökande som anses ha goda förutsättningar att erbjuda barnet en från alla 
synpunkter tillfredställande uppväxtmiljö är aktuella. 

Att vara adoptivbarn och olik andra kan medföra risk för att bli utpekad. En utgångs-
punkt för gynnsam utveckling är att familjen är vidsynt, tolerant och positiv till det 
annorlunda (NIA, 1997).  

Problem med internationell adoption ledde till att föräldrarna valdes med stor omsorg 
på 1960- och 70-talen. Det fästes stor vikt vid miljön för att barnen skulle få det bättre, 
trots att kunskap fanns om att adoptionen kunde medföra problem för både föräldrar och 
barn (Lindgren, 2006). Idag läggs det fortfarande ned stor omsorg på att hitta lämpliga 
föräldrar. Det är av vikt att miljön erbjuder möjligheter till lek, fritidsaktiviteter och 
tillgång till lekkamrater. I hemmiljön ska barnet främst få sängplats och lekutrymme 
(NIA, 1997; Sverne Arvill & Svensson, 2003). 

För att motverka isolering finns krav på att föräldrarna har tillräckligt goda kunskaper i 
svenska och att familjen har ett gemensamt språk (NIA, 1997). Gemensamt språk är 
särskilt viktigt då barnet ska lära sig sitt nya lands språk (Socialstyrelsen & MIA, 2007). 

Samhällets ansvar 
Eftersom samhället medverkar till familjebildningen vid en adoption är det också 
samhällets ansvar att se till att adoptionen är i enlighet med barnets bästa (Socialstyrelsen 
& MIA, 2007; SOU 2003:49). Sociala myndigheter och nämnder i Sverige är företrädare 
för barnet. (NIA, 1997; Sverne Arvill & Svensson, 2003). 

En grundläggande tanke inom svensk barn- och ungdomsvård är att barnets bästa 
framförallt skall tillgodoses (NIA, 1997). Samhället och adoptanterna har så långt det är 
möjligt ansvar att garantera gynnsamma utvecklingsmöjligheter för barnet. Utgångs-
punkten är barnets bästa och barnets behov (ibid.). I och med dessa krav finns ett 
offentligt inflytande över familjen, som rättfärdigas genom barnets bästa (Lindgren, 
2006). Exempel på direkta åtgärder som vidtagits för att tillförsäkra barnets bästa är 
medgivandeutredningen och föräldrautbildningen (se Socialstyrelsen & MIA, 2007). 

Det är inte bara det svenska samhället som har ansvar för barnen som kan komma att 
adopteras. Även givarländerna ska ta ställning till om adoption är lämpligt. Och deras 
inställning till vem som är en lämplig adoptivförälder påverkar vem som får adoptera, 
även om adoptanter blivit godkända av svenska myndigheter. Kraven kan gälla till 
exempel ålder, hälsotillstånd, religiös tillhörighet, utbildning, att mannen har fast arbete 
eller ekonomiska förhållanden. (NIA, 1997; Saldeen, 2003) De kan även ställa ytterligare 
krav på det svenska samhällets del i adoptionsprocessen. En del länder vill ha 
kontinuerlig information om hur barnet har det efter att det mottagits av adoptanterna, till 
exempel Ryssland kräver rapporter till dess barnet är tre år (Sverne Arvill & Svensson, 
2003). 

Det är Socialnämndens ansvar att bistå med stöd, hjälp och skydd till de barn som 
behöver det. I socialtjänstlagen uttrycks att det kan finnas särskilda behov av stöd och 
hjälp vid en adoption (Ewerlöf, et al. 2003). Det är också Socialnämnden som fattar 
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beslut om medgivande och ansvarar för att en utredning blir gjord. Det övergripande 
ansvaret har MIA (MIA, 2007b).  

Medgivandeutredningen 
Som nämnts ovan är medgivandeutredningen till för att kunna styrka föräldrarnas 
lämplighet. Medgivandeutredningen regleras av Haagkonventionens artikel 4 (SOU 
1994:137; Sverne Arvill & Svensson, 2003). Utredningen ska utgöra underlag för beslut 
om medgivande samt underlag för den utländska förmedlingskontakten. Utredningen ska 
därför innehålla allt som kan behövas för att göra en bedömning om vem som passar för 
vilket barn (NIA, 1997; Prop. 2003/04:131; SOU 1994:137). Detta ställer stora krav på 
utredaren, då hon måste vara insatt i vad som krävs från ursprungsländerna, så att det 
varken står för mycket eller för lite i utredningen (SOU 2003:49). Ett problem som 
uppmärksammats är att även om en familj fått medgivande kan utredningen omöjliggöra 
en adoption om den inte är ett tillräckligt bra underlag. Och eftersom adoptanterna fått 
medgivande kan de heller inte överklaga (ibid.). I en medgivandeutredning ska det stå: 

- hur familjen ska kunna tillgodose en trygg uppväxt. 
- familjens motiv till adoption. 
- familjens förväntningar på barnet. 
- synen på barnets rätt till information om sitt ursprung. (Prop. 2003/04:131; SOU 

2003:49) 
Sverne Arvill och Svensson (2003) skriver att informationen skall inhämtas på ett 

ödmjukt och respektfullt sätt. De framhåller även utredarens dubbla roll, som informatör 
och som kontrollant (se även MIA, 2007b).  

En viktig regel är att barns behov alltid ska gå före vuxnas barnlängtan. Om en utredare 
känner sig tveksam till de sökandes lämplighet bör hon yrka på avslag (Prop. 
2003/04:131; SOU 1994:137; SOU 2003:49). Ett medgivande kan återkallas om det inte 
är till barnets bästa (Ewerlöf et al. 2003). En utredare får heller inte falla för frestelsen att 
tänka att barnet ändå får det bättre i Sverige än i ursprungslandet (NIA, 1997). Sverige är 
långt ifrån det mest kvalificerade landet när det gäller att ta emot barn (Socialstyrelsen & 
MIA, 2007). Men samtidigt sägs det att Sverige har ett gott rykte internationellt att och 
tilltron till svenska myndigheter är stor (MIA, 2007b).   

Adoption och etik  
Av olika anledningar överges barn runt om i världen av sina föräldrar, vilket i sig skulle 
kunna vara en tillräcklig anledning till fler adoptioner. Men, som framkommer i 
Utredningen om internationella adoptioner (SOU 2003:49), är det inte en lösning. Där 
fastslås istället att det viktigaste är att ge bistånd till länderna, så att de självständigt kan 
skapa en hållbar situation för sina barn. Adoption är endast en kortsiktig lösning för 
individen. De länder som skrivit på Haagkonventionen måste, som nämnts tidigare, ha 
som utgångspunkt att det i första hand är bäst för barn att stanna i sin familj (SOU 
2003:49; Sverne Arvill & Svensson, 2003). Adoption är inte enbart en fråga på individ-
nivå, utan något mer komplext, som berör hela stater och deras relationer till varandra. I 
ovan nämnda utredning tas även upp att det finns en stor fara att internationella 
adoptioner kan bli en sorts barnhandel, som dessutom befäster de ojämlika strukturer i 
landet som bidragit till att barnet övergivits (SOU 2003:49). Detta på grund av att det 
finns fler adoptivföräldrar än det finns barn som är tillgängliga för adoption, samt att de 

 13



länder som barnen kommer från ofta är beroende av bistånd. Det finns ett visst samband 
mellan bistånd och antalet adoptivbarn (ibid.) Detta är något som även Hübinette (2003) 
tar upp. Han påstår att adoptionsprocessen i sig ser till adoptanternas bästa och inte till 
barnets bästa, vilket strider mot både Barnkonventionen och Haagkonventionen. Enligt 
honom är en adoption alltid skadlig, bland annat genom att det underminerar givarlandets 
möjligheter till utveckling av föråldrade strukturer och att barnet fråntas sitt ursprung, 
samt att adoptivbarn i högre grad får sociala problem. Att de adopteras är mer en följd av 
bistånd och de blivande föräldrarnas önskan än en konsekvens av att barnet behöver en 
familj (se Hübinette, 2003). 

Internationell adoption har vuxit fram som en följd av att Sverige har fått bättre välfärd 
(Lindblad, 2004). Ensamstående mödrar har i större utsträckning kunnat ta hand om sina 
egna barn. En kraftig ökning skedde efter andra världskriget, då de segrande staterna tog 
ansvar för ensamma barn i de besegrade staterna. På motsvarande sätt följdes Koreakriget 
av internationella adoptioner. Så småningom har det övergått från att ta hand om 
krigsdrabbade barn till att rika länder tar hand om fattiga länders barn. Temat för mottag-
arländerna rör i hög grad ofrivillig barnlöshet. Givar- och mottagarländer har därför olika 
motiv till och olika stora behov av adoption som fenomen. Det blir därför särskilt viktigt 
att göra etiska överväganden kring adoption och föra en diskussion, såväl ur ett 
föräldraperspektiv som ur ett barnperspektiv (ibid.). 

Argument för adoption 
I forskningen är argument mot adoption dominerande (se Lindblad, 2004) och därav blir 
det en viss obalans mellan argumenten i detta och nästkommande avsnitt. Det förs en 
diskussion kring om adoption är till barnets bästa. En del forskare hävdar att adopterade 
klarar sig lika bra som andra barn, om inte bättre (Willke, 2003).  

Lindblad (2004) påstår att internationell adoption är inte bara lämplig, utan den är 
värdefull och meningsfull. Ett exempel på det är att adopterade barn, till exempel, inte 
bara behöver se sig som svenska, utan även som att de är en del av sitt ursprungsland. 
Ytterligare argument är att adopterade borde kunna vara bättre på att föreställa sig andras 
behov, eller att adopterade kan bidra till att se Sverige på ett annat sätt och skapa nya 
möjligheter till förändring, exempelvis när det gäller främlingsfientlighet. Det finns ett 
visst stöd för att familjeproblem är mindre vanliga bland adoptivfamiljer med 
barnpsykiatriska problem än bland vanliga familjer (ibid.).  

Argument mot adoption 
Lindblad (2004) tar i sin forskningsöversikt upp att internationell adoption kan ha både 
fördelar och nackdelar. Han säger att en del forskare anser att risken för en ogynnsam 
utveckling ökar med adoptivbarnets ålder vid ankomsten. Argument mot internationell 
adoption vilar ofta på de risker det innebär eller kan innebära att adoptera internationellt 
(ibid.). Han beskriver bland annat att barnens problem ofta beror på tidiga problem i 
deras liv, dock framhålls att adoptanternas roll inte saknar betydelse (ibid.).  

Invändningar mot internationell adoption görs på många olika sätt. Ett är att när rika 
länder tar hand om andra länders barn, kan det bidra till att dessa länder inte satsar på att 
införa sociala reformer för att åtgärda problemet (Lindblad, 2004). Ett annat argument är 
att internationella adoptioner löper risk att befästa fördomar om kön och ras, då sociala 
värderingar påverkar vilka barn som skall adopteras bort. Ett uttryck för detta är att det i 
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asiatiska länder är vanligare att adoptera bort flickor, ett annat är att ”blandbarn” oftare 
adopteras bort. Sverige tar emot barn från länder med ett födelseunderskott, Vitryssland 
är ett exempel på det (ibid.). Ytterligare ett argument är att det nästan uteslutande är vita 
som tar emot adoptivbarn från till exempel Afrika (Lindblad, 2004).  

En aspekt som är särskilt problematisk med adoptioner är att det inte går att hävda att 
barn som blivit adopterade får det bättre än barn som inte blir det. Exempelvis syskonpar, 
där en blivit adopterad och det andra barnet är kvar i ursprungsfamiljen, kan skatta sitt 
subjektiva välbefinnande olika (Lindblad, 2004). Lindblad uttrycker det som att vi inte 
kan mäta ”existentiell vånda”. 

Lindblad (2004) är ett exempel på en forskare som objektivt inte tagit ställning för eller 
emot adoption. Det har däremot Carangelo (2005). Hon tar i sin artikel upp ”Adopted 
Child Syndrome” (ACS), som hon menar är typiskt för adoptivbarn. Det yttrar sig som: 

- “conflict with authority (for example truancy) 
- pathological lying 
- stealing 
- running away 
- learning difficulties, under-achievement, over-achievement 
- lack of impulse control (acting out, promiscuity, sex crimes) 
- fascination with fire, fire-setting” (Carangelo, 2005, s. 28f). 
Vilka adopterade som egentligen riskerar att drabbas är inte klarlagt. Därför befinner 

sig alla adopterade i ”riskzon”. Detta är även kopplat till anknytning och separationer 
tidigt i livet (ibid.).  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I följande kapitel beskrivs de teoretiska utgångspunkterna, såsom rättsociologiskt pers-
pektiv och socialkonstruktivistisk teori.  

Socialkonstruktivism 
Berger och Luckman (1998) beskriver att verkligheten utgör den kunskap som styr vårt 
beteende och att vi alla har olika uppfattningar om den verkligheten (se även Payne, 
2002). Barlebo Wenneberg (2001) skriver att människan till naturen är benägen att skapa 
vanor. Dessa blir med tiden externaliserade, vilket betyder att vanorna sprider sig till 
andra individer, som ringar på vattnet. När en vana delas av tillräckligt många individer 
uppstår institutioner som sträcker sig ut i samhället. Samhället består av en stor variation 
av dessa institutioner och när människan föds förklaras verkligheten för henne utifrån 
dessa institutioner. Ett barn kan inte med tankens hjälp sätta sig utanför dessa 
institutioner (ibid.). Payne (2002) beskriver det som att människor kommer fram till 
gemensamma bilder av verkligheten genom sociala processer, som organiserar kunskapen 
och gör den objektiv. Sociala aktiviteter blir vanemässiga och vi skapar gemensamma 
antaganden om hur saker är (ibid.).  

Genom att människorna är delaktiga i samhällets struktur, skapas konventioner som styr 
hur människorna beter sig (Payne, 2002). Exempelvis skulle det kunna förklara att adop-
tivföräldrarna beter sig på ett visst sätt i samtal med en utredare och vice versa. Enligt 
Berger och Luckman (1998) grundar sig konventioner på vår gemensamma kunskap. 
Payne (2002) beskriver att de kan förstås som en spiral med ständigt skiftande former av 
påverkan, skapande och återskapande av föränderliga strukturer, som i sin tur 
reproducerar konventioner, utifrån vilka människorna lever sina liv.  

Sociala uppfattningar kan, enligt Payne (2002), förstås som en produkt av individers 
förståelse. För dessa individer är verkligheten objektiv genom att kunskapen delas av så 
många. Genom att individerna växer upp inom ramen för dessa sociala uppfattningar och 
accepterar deras realitet, är människorna i viss mening en produkt av samhället. Det blir 
en cirkulär process, där individerna genom institutionalisering och legitimering bidrar till 
att skapa sociala innebörder, inom ramen för samhällets struktur (ibid.).  

Searle (1999) beskriver att institutionella fakta inte kan existera utan att det finns råa 
fakta. ”Exempelvis kan vilken substans som helst vara pengar, men pengar måste existera 
i en eller annan fysisk form” (s 48). Ett institutionellt faktum kan bara existera som en del 
av en uppsättning systematiska relationer till fakta. Således borde barnets bästa endast 
existera genom att samhället är i behov av att fastställa principer kring mänskligt 
välbefinnande, och välbefinnande existerar bara i relation till att individers basala behov 
är tillfredsställda. Alltså kan det verkliga livet förstås utifrån en komplexitet av insti-
tutionella fakta (jmf. ibid.).  

Genom social konstruktion tilldelar vi olika föremål och andra fenomen funktioner. 
Funktioner tilldelas i förhållande till användarens och iakttagarens intressen (Searle, 
1999). Det borde alltså ligga i människans intresse att säkerställa mänskligt välbefin-
nande och genom det har begrepp som barnets bästa konstruerats. Institutionella beg-
repp, som i denna studies fall är barnets bästa och lämplig förälder, slits inte nödvänd-
igtvis ut av ständig användning utan varje ny användning av det är en förnyelse och 
förstärkning av deras innebörd (jmf. ibid.).  
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Socialkonstruktivismen kommer att användas som analys- och förklaringsmodell till 
den empiri som insamlats. Teorin kommer främst att belysa vad i empirin som är 
konstruktioner. 

Rättssociologi 
Mycket av litteraturen kring adoption har juridisk grund. I och med detta blir det naturligt 
att anlägga ett rättssociologiskt perspektiv (ej teori) på denna studie, framförallt ifråga om 
hur normer och rättsregler blir till som en följd av våra konstruktioner av verkligheten. 
Hydén (1998) beskriver att rättssociologin omfattar metoder för att beskriva och teorier 
för att analysera den sociala verklighet vi lever i. Den bidrar med kunskap och förståelse 
av rättens innehåll och tillämpning. Rättssociologin kan även användas till att studera 
normer och inspirationen hämtas då från juridiken. Juridiken, som genom sin elaborering 
av normerna i rättsreglerna, kan beskriva hur samhällets normer är uppbyggda (se Hydén, 
1998). Enligt Hydén består det rättsociologiska å ena sidan av en integration mellan 
samhälleliga orsaker och konsekvenser, å andra sidan av rättsliga företeelser. Och för att 
studera dessa krävs metoder och teorier som är hämtade från samhällsvetenskapen. 
Utifrån detta beskriver han att rättssociologi kan sägas vara ett sätt att studera rättsliga 
företeelser med samhällsvetenskapliga metoder och teorier. Han skriver även att: 
”Rättssociologin kompletterar rättsdogmatiken inom rättsvetenskapen genom att ställa 
andra frågor till rättsordningen” (s. 11). Rättsdogmatiken intresserar sig för reglernas 
tillämpning, medan rättssociologin intresserar sig för orsaker, konsekvenser och 
funktioner (ibid.). Fortsättningsvis beskriver han att det inte finns några universellt giltiga 
teorier eller metoder som kan rekommenderas generellt vid rättsliga analyser. Men det 
perspektiv på rätten som forskaren utgår från påverkar valet av metod (ibid.).  

I denna studie tar vi avstamp från rättsociologins normativa gren, vilket betyder att 
tillämpningen av lagar är en del av många faktorer som påverkar rättstillämparna i deras 
praktiska göromål (se Hydén, 1998). Frågan blir då, i det här fallet, om det finns andra 
saker än barnets bästa, som det beskrivs i lagen, som används vid bedömningar av lämp-
lighet. Finns det kulturella faktorer och personliga värderingar som påverkar? Påverkas 
rättstillämparen av maktförhållanden och tillfälliga mediestormar (jmf. Hydén, 1998). 

Hoff och Svensson (1999) beskriver att de främsta skillnaderna mellan normer i 
allmänhet och normer i form av rättsregler, är att rättsregler blir kopplade till ett makt-
system.  Social styrning genom rättsregler eller opinionsbildning handlar om att med 
maktmedel påverka sociala handlingsmöjligheter. Ofta förstärks redan existerande 
normer för att uppnå förändringen (ibid.). I denna studie skulle familjen kunna ses som 
den viktigaste normmarkören. Genom en medgivandeutredning kan vissa värden 
förstärkas och andra förminskas. Och på så sätt kan människors handlingsmöjligheter 
påverkas (jmf. Hoff & Svensson, 1999).  

För att studera normer kan det vara lämpligt att studera interaktion och handling. 
Genom olika processer av ömsesidig påverkan interagerar olika aktörer på olika nivåer i 
samhället. Och genom deras handlingar genereras mönster, utifrån vilka aktörerna gör 
sina val. Denna aktivitet reproduceras i olika former och skulle kunna benämnas som 
normer (ibid.).  

Den här studien kommer att avgränsas till ett beröra hur normer konstrueras och 
används i mötet mellan utredare och adoptivföräldrar. Frågorna som kan ställas här är: 
Kommer utredarna genom medgivandeutredningen att förstärka/påverka konstruktionerna 
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av normen kring lämpligt föräldraskap? Finns det en överrensstämmelse mellan 
normerna/konstruktionerna kring föräldraskap och barnets bästa? 
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4. Metod 
I detta kapitel beskrivs val av metod samt hur rapporten har genomförts. Det finns även 
en diskussion kring validitet, reliabilitet och tillämpbarhet. 

Metodval 
Enligt Kvale (1997) är den kvalitativa forskningsintervjun användbar, för att den kan ge 
otolkade beskrivningar av intervjupersoners livsvärld, upplevelser och handlingar. I 
denna studie ligger fokus på att undersöka utredares definitioner av lämpligt föräldraskap 
och barnets bästa, samt deras motiveringar till lämpligt föräldraskap. Därför valde vi 
intervjuer som metod. Då gruppintervjuer kan minska intervjuarens kontroll över inter-
vjusituationen och leda till svårigheter att systematisera materialet (se ibid.), fann vi det 
lämpligt med enskilda intervjuer. 

Tillvägagångssätt 

Litteratursökning 
Uppsatsarbetet började med att vi genomförde en litteraturstudie, och syftet med den var 
att finna möjliga infallsvinklar till vår ursprungsidé. Som var: vad är barnets bästa vid 
internationella adoptioner och hur säkerställs det? Vid sökningarna fann vi även litteratur 
om föräldraskap. 

Vid sökandet av litteratur ville vi täcka in ett antal områden: 
- Barnets bästa. Rättsläget och kommentarer. 
- Adoptioner. 
- Utredningar. Kopplat till adoptioner, men även generellt. 
- Föräldraskap 
Vi sökte litteratur i olika databaser (Libris, Lagrummet, Stockholms stadsbibliotek, 

DIVA, Regeringskansliet, ERIC) och har använt olika kombinationer av dessa sökord: 
- Barnets bästa 
- Adoption (internationella adoptioner) 
- Utredning, medgivandeutredning (hemutredning, lämplighetsbedömning) 
- Föräldraskap/Familj 
Vi har även fått litteraturtips genom att titta i referenslistor i andra uppsatser. 

Urval och bortfall 
Genom att NIA:s riktlinjer (1997) för medgivandeutredningar är nationella skulle en 
undersökning ha kunnat utföras var som helst i landet, eftersom de bör ha gemensamma 
ståndpunkter. Logiskt sett bör de län som tar emot flest barn och gör flest utredningar 
kunna ge rikare svar på våra frågor. Så här såg statistik ut för 2006 ifråga om mottagande 
av adoptivbarn i åldrarna 0-10. 
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Tabell 1: Antalet adoptivbarn fördelat på län 
Län Antal adoptivbarn 

Stockholm 266
Västra Götaland 174
Skåne  96
Uppsala  31
Jönköping 29
Västmanland  29
Östergötland  27
Halland 24
Västernorrland 22
Gävleborg  21
Örebro  21
Södermanland  20
Västerbotten  19
Dalarna  18
Kalmar  17
Norrbotten  16
Kronoberg  14
Värmland  14
Blekinge  9
Jämtland  9
Gotland  3
Totalt 879

(Källa: MIA, 2007a) 
 

Genom att Stockholms län i särklass tar emot flest barn finner vi det motiverat att titta 
på denna region. Vi valde dock att avgränsa urvalet till Stockholms stad, vilket skulle 
kunna kallas för ett strategiskt urval (jmf. Esaiasson et al., 2003).  

I Stockholms stad finns 14 stadsdelar. Vi har kontaktat samtliga. Vårt mål var först att 
genomföra en provintervju, för att sedan intervjua minst sex och som mest åtta 
familjerättssekreterare från olika stadsdelar. Antalet sattes i relation till studiens om-
fattning och för att få, vad vi bedömde som, tillräckliga svar på frågeställningarna. Alla 
familjerättssekreterare som kunnat ställa upp på en intervju, under den tid vi avsatt för 
intervjuer, har blivit intervjuade. Totalt blev sju personer från sex olika stadsdelar 
intervjuade under en och en halv veckas tid. Bortfallet berodde till stor del på att 
familjerättssekreterarna uppgav att de inte hade tid. Andra meddelade att de inte genom-
förde tillräckligt många medgivandeutredningar per år. På grund av konfidentialitets-
kravet (se Humanistiska- och samhällsvetenskapliga rådet, 1999) har vi valt att inte 
namnge stadsdelarna. 

För att komma i kontakt med familjerätten i respektive stadsdel ringde en av oss upp 
varje växel och bad att få bli kopplad till dem som arbetar med medgivandeutredningar 
för adoptioner. Det användes ingen mall för att säga exakt samma sak, utan 
presentationen improviserades vid varje telefonsamtal. Det var dock samma person som 
ringde alla samtal. Det som presenterades var kort vilka vi är och vår uppgift. Den som 
ringde bad att få skicka mer information via e-post (se bilaga 1). Alla var inte anträffbara, 
vilket ledde till att vi i några fall mottog deras e-postadress via växeln. Vi kunde inte ta 
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med det exakta syftet och frågeställningarna när vi skickade ut vår förfrågan till 
Socialkontoren, då de inte var helt färdigställda.  

Presentation av intervjupersonerna 
Vi har intervjuat totalt sju personer. Alla intervjupersoner var kvinnor i medelåldern. 
Spannet för hur länge intervjupersonerna hade jobbat med medgivandeutredningar 
varierade mellan 2 och 27 år. En av intervjupersonerna är arbetsledare och två stycken 
arbetar även med föräldrautbildning. Intervjupersonerna arbetar i sex olika stadsdelar i 
Stockholms stad. Stadsdelarna ligger i både förort och innerstad. Spannet för genomförda 
medgivandeutredningar låg mellan 8 och 70 stycken per år i de stadsdelar vi besökte.  

Datainsamling  

Utformandet av intervjuguide 
Utarbetandet av intervjuguiden har utgått från studiens syfte. Vår ambition var att få 
informanterna att beskriva lämpligt föräldraskap vid medgivandeutredningar, samt vad 
barnets bästa kan tänkas vara. Intervjuguiden tematiserades utifrån våra frågeställningar. 
Temana konkretiserades med följdfrågor och begrepp från MIA:s riktlinjer (se NIA, 
1997). Frågorna i intervjuguiden har olika karaktärer: ”inledande frågor”, ”direkta frågor” 
och ”strukturerade frågor” (se Kvale, 1997, s. 124f; jmf. Malterud, 1998). Under arbetet 
med intervjuguiden fick vi konsultation från vår handledare och kursansvarig. Detta ledde 
fram till en strukturerad intervjuguide.  

Kvale (1997) beskriver att det inte finns några gemensamma procedurer för intervju-
forskning. Intervjuerna i denna studie kan beskrivas som till viss del ometodiska och 
spontana, trots att intentionen från början var att följa intervjuguiden. Intervjupersonernas 
svar öppnade upp för nya följdfrågor, som såg olika ut vid de olika intervjutillfällena. 
Syftet var att öppna upp intervjupersonens livsvärld, för att urskilja hur just han eller hon 
förhåller sig till temat (jmf. Kvale, 1997).  För att testa vår intervjuguide beslutade vi oss 
för att göra en provintervju. Att göra en provintervju hade fler syften: Få en möjlighet att 
ytterligare öva intervjuteknik, få se hur intervjufrågorna uppfattas och eventuellt formu-
lera om dem, samt att höra hur den andre intervjuaren frågar och tänker i intervju-
situationen.  

Genomförande 
När vi skulle genomföra provintervjun sjukanmälde sig den personen. Detta ledde till att 
de riktiga intervjuerna blev av utan provintervju och att endast erfarenheter från tidigare 
genomförda intervjuer under utbildningen användes vid intervjutillfällena. Vi genom-
förde alla intervjuer utom en tillsammans. Den som genomfördes enskilt var den fjärde i 
ordningen, vilket gjorde att bådas sätt att intervjua var mer slipade och lika varandra. 

Vid varje intervjutillfälle informerades intervjupersonerna om de forskningsetiska 
riktlinjerna (Humanistiska- och samhällsvetenskapliga rådet, 1999) Detta för att intervju-
personerna skulle kunna berätta så öppet som möjligt utifrån våra teman och frågor. Alla 
fick möjlighet att läsa syftet och frågeställningarna precis innan intervjun (se bilaga 3). 
Tanken var att så långt som möjligt vara säkra på att intervjupersonerna förstått studiens 
syfte. Det var inte alla som läste igenom syftet och frågeställningarna, vilket kan ha 
påverkat deras svar.  
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Varje intervju spelades in på band. Det var en av oss som höll i intervjun, medan den 
andre förde anteckningar. Vid slutet av intervjuerna bjöds den som antecknade in, för att 
tillägga något om så behövdes. Vid det tillfälle då intervjun genomfördes enskilt 
antecknades och ställdes frågorna av samma person.  

Vid första intervjutillfället bad vi att få feedback på intervjun för att höra om hon ansåg 
att vi missat något väsentligt. Intervjupersonen ansåg att intervjun var bra och 
heltäckande.  

Vid ett av intervjutillfällena var det två stycken som deltog, de uppgav att de hade 
missförstått informationsbrevet som vi skickat till dem (se bilaga 1). Vi anser inte att 
detta påverkat studien på ett negativt sätt, men något som kan ha påverkat svaren vid 
detta tillfälle var att intervjun inte blev lika strukturerad som de andra. Svar som lämnade 
stort tolkningsutrymme fick följdfrågor som: Kan du utveckla?, Jag förstår inte?, Hur 
menar du då?, i enlighet med den kvalitativa undersökningsmetoden (se Kvale, 1997).  

Alla intervjuer genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser, vissa i deras 
arbetsrum, andra i samtalsrum. Det var intervjupersonerna själva som valde platsen för 
intervjun. Vid ett av tillfällena var det väldigt bullrigt utanför, vilket påverkade 
intervjupersonen, dels att hon skrattade och dels att hon fick säga till de utanför att vara 
lite tystare. Varje intervju varade i cirka 45 minuter.  

Transkribering och analys 
Inspelningarna från banden skrevs ut i sin helhet till skriven text snarast efter 
intervjuerna, detta för att ha intervjuerna i så färskt minne som möjligt. I denna studie har 
vi valt att skriva ut intervjuerna så ordagrant som möjligt till att börja med, för att sedan 
ta bort upprepningar och andra missljud som saknar relevans för innehållet. Skratt och 
betoningar har tagits med, då de ansetts ha betydelse för hur innehållet kan tolkas. Vidare 
användes de minnesanteckningar som gjordes under intervjun för att fylla upp eventuella 
luckor som uppstått av dålig ljudkvalité på banden. Kvale (1997) skriver att redan vid 
transkriberingar sker en tolkning, för att minimera antalet tolkningar har en av oss 
transkriberat fem av de sex intervjuerna. 

När vi tematiserade materialet och tog ut citat gjordes talspråk  om till skriftspråk. Detta 
för att det är enklare att läsa och på så vis ger en mer rättvis bild av vad intervju-
personerna ville förmedla. Men det kan också vara tvärt om, att omskrivningarna ger fel 
bild av vad intervjupersonerna försökt förmedla (jmf. Kvale, 1997)  

Alla intervjuer resulterade i 55 sidor utskriven text. För att skapa en överblick över 
materialet användes analysmetoderna meningskoncentrering och meningstolkning. Vi 
plockade även ut nyckelcitat, som ska vara representativa för alla intervjuer. Eftersom vi 
var två som arbetade med denna tolkningsprocess valde vi att byta intervjuer efterhand. 
Detta för att undvika att inte vissa tolkningar blev överrepresenterade i någon av 
intervjuerna. Ett syfte vid tolkningen av materialet var att komma fram till en giltig och, 
framförallt, gemensam förståelse av intervjupersonernas uttalanden (jmf. Kvale, 1997). 

Reliabilitet och validitet   
Den kritik som kan framföras mot kvalitativa forskningsintervjuer är bland annat att, 
resultaten inte kan vara tillförlitliga genom att de kan skapas genom ledande frågor. 
Resultaten kan ifrågasättas genom att de bygger på subjektiva tolkningar och kan bli 
svåra att generalisera för att det är för få personer som svarat (Kvale, 1997).  Malterud 

 22



(1998) skriver att tillförlitligheten (reliabiliteten) inte går att kontrollera med enkla 
metoder eller procedurer i kvalitativ forskning, det handlar snarare om att forskaren ska 
förhålla sig på ett hederligt och systematiskt sätt. Ett sätt att genomföra detta är att göra 
läsaren till en informerad följeslagare som får beskrivningar i de förutsättningar under 
vilka resultaten har utvecklats (ibid.). Meningen har varit att läsaren ska kunna följa 
tillvägagångssättet i denna studie, så att han/hon själv kan avgöra dess tillförlitlighet. 
Först genom att följa hur intervjuguiden har arbetats fram (se bilaga 3), sedan hur 
intervjupersonerna har blivit kontaktade och vilken information de fått (se bilaga 1). I 
resultatdelen har rikligt med citat tagits med så att läsaren själv ska kunna bedöma 
tillförlitligheten. De data som använts är intervjupersonernas berättelser och det är dem 
som studiens analys bygger på. Som Malterud (1998) skriver påverkar alltid forskarens 
egen person både presentationen, datainsamlingen, analysen och tolkningen i studien.  

När det gäller validiteten skriver Kvale (1997) att det rör sig om i vilken utsträckning 
studien undersöker vad den är avsedd att undersöka. Alltså det rör sig om vilken giltighet 
studien har. Validitetsgranskning är något som bör genomsyra hela studien (ibid.), vilket 
det också gjort. Ett sätt att göra det är att hela tiden hålla fokus på studiens syfte och 
frågeställningar. För att behålla relevansen och intentionen med studien i fokus, har vi 
hela tiden återgått till att fråga oss till vem och för vilken nytta görs studien (jmf. 
Esaiasson et al., 2003). Slutligen när det gäller validitet är det återigen upp till läsaren att 
avgöra om de kan se att resultaten som de pressenteras med citat och hur de analyseras 
stämmer överrens med studiens syfte. I denna studie finns dock många överens-
stämmelser och därför vågar vi påstå att den har hög validitet. 

Tillämpbarhet  
Ett problem med den här studiens tillämpbarhet har att göra med att barnets bästa och 
lämpligt föräldraskap är föränderliga begrepp, som är konstruerade samt att de är 
beroende av och bestäms av kontext. Det skulle däremot gå att påstå att beskrivningar 
och tolkningar som intervjupersonerna gjort av studiens frågor kan bidra till att 
konkretisera vad barnets bästa och lämpligt föräldraskap är. Ett sätt som förespråkas av 
bland annat Larsson (2001) när det gäller generaliserbarhet/tillämpbarhet är att hitta 
balansen mellan annat skrivet material om ämnet, tidigare forskning och de data som 
samlats in. I analysen har därför empiri jämförts med tidigare forskning och annat 
material på ämnet som kan kopplas till studiens frågeställningar.  

Kritik och etik 
När vi startade detta projekt var vi intresserade av att utifrån ett rättsociologiskt 
perspektiv belysa och problematisera barnets bästa och lämpligt föräldraskap vid 
internationella adoptioner. För att ytterliggare belysa begreppen användes även ett social-
konstruktivistiskt teoretiskt avstamp. Socialkonstruktivismen har dock kritiserats för att 
den försvagar forskningens möjlighet att bidra till positiva förändringar i samhället 
(Sahlin, 2002). Ett motiv till att verka för förändring är att något tillskrivs som ett 
problem som går att åtgärdas. Konstruktivistiska forskare kritiseras för att de saboterar 
sådana ansträngningar och genom det göra mer skada än nytta för problemets lösning 
(ibid.). Samtidigt kan det hävdas att genom att peka på svårigheterna med att tillskriva 
vissa fenomen en viss betydelse finns det möjlighet till förändring (ibid.).  
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När det gäller den litteratur som bakgrunden till denna studie baseras på skulle det 
kanske ha varit önskvärt med mer litteratur om lämpligt föräldraskap generellt samt hur 
föräldraskap och adoptioner ser ut i andra länder. Fokus har dock lagts på adoptiv-
föräldrar i Sverige med hänsyn till studiens storlek. Det har även gjorts en avgränsning 
gentemot olika familjekonstellationer, såsom samkönade eller enbart fokus på 
ensamstående. 

Det kan tänkas ur etisk synpunkt att intervjupersonerna kan känna sig misstolkande och 
att analysen tydliggör resonemang som kan kännas problematiska att ta till sig för dem. 
Vi har dock tagit med många citat och låtit dem tala för sig själva, för att minska antalet 
tolkningar. I denna studie är alla intervjupersoner anonyma, även ifråga om de stadsdelar 
de arbetar i. 
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5. Resultat 
Här nedan kommer resultatet av intervjuerna att presenteras. Det är indelat efter 
frågeställningarna, som i sin tur delats in efter frågor och teman från intervjuguiden. Efter 
varje frågeställning finns en kort sammanfattning. De olika frågeställningarna har fått 
olika mycket utrymme utifrån den mängd information som insamlats under intervju-
tillfällena. För att beskriva ett bra föräldraskap utifrån barnets bästa krävs många olika 
aspekter. Och för att tydliggöra det specifika och viktiga med varje aspekt har var och en 
fått eget utrymme.  

Materiella förutsättningar 

Boende  
Intervjupersonerna uttrycker följande saker kring boendet: Att boendet inte skall skilja 
sig från andras, att det skall vara en godtagbar bostadsstandard. Det skall vara praktiskt 
ordnat och utrymme för barnets privata skall finnas. Någon uttrycker att bo i andrahand 
inte var godtagbart, samt att det inte får vara påvert. Här följer ett exempel: 
 

Det är att man måste kunna erbjuda det blivande barnet som familjen önskar, 
ett vettigt boende. /…/ Man ska ha en godtagbar bostadsstandard. Men det 
finns inga kriterier på att det är bättre att bo stort och flott än att bo i en etta, 
det existerar inte. 

Ekonomi  
Intervjupersonerna förmedlar att adoptivföräldrarna ska kunna hushålla med ekonomin, 
att den ska vara god, trygg och stabil. Vidare uttrycker någon att ekonomin skall vara 
normal. En annan säger att den inte får vara vanskött. Ett par av intervjupersonerna säger 
att det kostar att adoptera och att det är bra med ett sparande, men att det finns trygghets-
system som täcker upp om den egna ekonomin sviktar. Några uttrycker även att 
ekonomin inte är kopplad till föräldraförmåga. Såhär beskriver en av intervjupersonerna 
detta: 

 
Dom måste ju ha såna ekonomiska förutsättningar så att dom kan försörja ett 
barn. Så att dom inte kommer ligga samhället till last. 

Utbildning och Arbete 
Alla intervjupersoner förmedlar att det inte finns några särskilda krav på utbildning. Alla 
utom en uttrycker på något sätt att adoptanterna ska ha sysselsättning eller arbete. Fyra av 
dem berörde att det är bra eller en fördel om de kan vara föräldralediga och har möjlighet 
att styra över sin tid. Alla utom en förmedlar på olika sätt att utbildning och arbete inte 
har någonting med föräldraförmåga att göra. Det beskrivs bland annat på följande sätt:  
 

Det är ju ofta så att det har varit föräldrar med resurser, alltså 
medelklassföräldrar. Och det hör ihop med att det kostar pengar att adoptera. 
För oss har det ju ingen betydelse. Men erfarenhetsmässigt så får vi ett, i viss 
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mån, begränsat urval. Men utbildningsnivån har inget med föräldraskapet att 
göra. 

Sammanfattning 
Intervjupersonerna vill se en godtagbar standard ifråga om materiella förutsättningar hos 
de sökande, det finns inga krav på något särskilt eller utöver normal standard.  

Personliga förutsättningar och föräldrakapacitet 

Generellt 
Under denna frågeställning framkom ett par aspekter som är mer generella ifråga om 
synen på adoptivföräldrar. Det uttrycktes till exempel som att: 
  

Den viktigaste ingångspunkten är ju att man tänker, hur blir den här personen 
som adoptivförälder? Det andra kommer sen. 
 

Detta kan tolkas som att de viktigaste kraven finns under personliga förutsättningar. 
 
Något annat som uttrycks av intervjupersonerna är att de flesta som ansöker om adoption 
är lämpliga, att de är lite utöver de vanliga. Att vara lite utöver det vanliga är en aspekt 
som alla berör på något sätt. En av utredarna uttrycker dock att adoptivföräldrar bör vara 
”superföräldrar”, medan en annan säger att de ska vara ”lite lagom” – hon förtydligar 
med:  
 

För det här är ju först och främst ett barn och jag är ju först och främst en 
förälder, även om jag är adoptivförälder. 
  

Utifrån detta kan sägas att det finns höga krav på adoptivföräldrar, men de ska ändå vara 
rimliga att nå. 
 
Intervjupersonerna beskriver att själva syftet med medgivandeutredningen är att 
undersöka om föräldrarna är lämpliga. En del uttrycker att de vill se om föräldrarna har 
det som krävs, så att de som utredare kan känna sig trygga och kunna godkänna dem. 

Inställning till adoptioner 
I denna fråga uttrycker alla intervjupersoner vikten av att båda föräldrarna ska vilja lika 
mycket och att båda ska befinna sig i samma fas i adoptionsprocessen. En del av 
utredarna berättar att, om de känner sig osäkra, ber de att få träffa föräldrarna enskilt.  
 
Ifråga om att vilja uttrycker flera av intervjupersonerna att de vill se en ”genuin” längtan 
efter ett barn. Dock inte en desperat sådan, utan de ska kunna klara av om de inte får 
något barn. De ska även vilja behandla barnet som sitt eget. 
 
Flera av intervjupersonerna uttrycker att de vill att adoptivföräldrarnas inställning till 
adoptioner ska vara ”genomtänkt”, de vill se en medvetenhet kring att det är skillnad att 

 26



adoptera, mot att få ett biologiskt barn och att det kan bli problem och krävas mer av dem 
som föräldrar. En av dem säger: 
 

Det gäller hur man som adoptivförälder ser på problem. Vill man inte ha 
problem ska man inte adoptera, kanske inte skaffa barn över huvud taget, 
speciellt inte adopterade barn. Sen är det en sak vad man säger är problem. 
Dom jag träffar har ju en stor önskan om att bli en bra förälder. 

 
Ett par av intervjupersonerna berättar att inställningen till adoptioner tas upp under 
föräldrautbildningen. Där får adoptivföräldrarna även möjlighet att diskutera vad det kan 
innebära att få ett barn som inte liknar en själv. En av intervjupersonerna uttrycker det 
såhär:  
 

En viktig del är ju hur man som sökande förhåller sig till olikheter, olikheter i 
temperament, att man kanske får ett barn som skiljer sig ganska mycket från 
en själv vad gäller anlag och begåvning. 
 

Ett par av intervjupersonerna talar om vikten av att prata om förväntningar på barnet, vad 
de tänkt sig. De drar dock en gräns vid när förväntningarna blir specifika eller 
värderande, för det går inte att ”välja” ett barn. 
 
Olikheter hos barnet kan orsaka svårigheter, enligt flera intervjupersoner. De påpekar att 
det är viktigt att orka se när barnet har det svårt. De säger dock att problem till viss del 
kan förhindras genom att barn kommer till rätt person, att det är viktigt att kunna hantera 
problem och kunna ge barnet en god självkänsla och grund för att själv kunna klara 
svårigheter. 
 
En annan viktig aspekt, enligt flera intervjupersoner, är att adoptivföräldrarna kan vara 
öppna gentemot barnet om dess ursprung. 

Kunskaper om barn och adoptioner 
Alla intervjupersoner uttrycker att det är ett särskilt föräldraskap att vara adoptivförälder. 
De vill se stor medvetenhet hos adoptivföräldrarna om detta. Vidare att en del i det 
särskilda föräldraskapet kan vara att det tar tid för barnet att knyta an. Därför måste 
föräldrarna kunna erbjuda barnen den tid som krävs, men också ha kunskap om 
anknytningsarbete. De fortsätter med att säga att anknytning inte är det enda särskilda, 
vilket innebär att föräldrarna även bör ha generella kunskaper och insikter i vad en 
adoption kan innebära för både barn och föräldrar. Alla intervjupersoner poängterar att 
det är viktigt att kunna och läsa mycket om barn och adoptioner. Ett exempel på hur de 
uttrycker sig: 
 

Hon hade haft en hel del med barn att göra. Hon hade kunnat sätta sig in i 
vad det kan innebära att ta hand om en annans barn och att det barnet kan ha 
särskilda behov. Hon var på banan och fattade vad det handlar om – 
ansvaret. 
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Något som alla intervjupersoner kommer in på är erfarenheter av barn. Många säger att 
detta är viktigt och att det går att få den erfarenheten på många olika sätt, antingen från 
andras barn, ett jobb, egna syskon eller om de har barn sedan tidigare. En del poängterar 
dock att erfarenheten inte ska vara avgörande för lämpligheten. Ytterligare en del av 
erfarenheten kan vara att ha en personlig koppling till adoptioner, antingen att känna 
någon eller själv vara adopterad. Detta ses som en fördel av en del utredare. 
 
En av intervjupersonerna summerar frågan om kunskaper och lämplighet med att ingen är 
medfödd förälder. 

Trygga i sig själva 
Något som alla intervjupersoner tar upp under denna punkt är att adoptivföräldrarna 
måste ha bearbetat en eventuell barnlöshet. En av utredarna uttrycker att: 

 
Det som är viktigt för barnet är ju att adoptivföräldrarna har en egen 
självkänsla. Vad händer om du inte får barn? Man kan ju känna att dom inte 
har bearbetat barnlöshetssorgen. /…/ … en person som inte går under om det 
inte blir adoption, som har ett eget bra liv. Hur man ser på sig själv, 
självinsikt. 
 

Andra intervjupersoner har tagit upp vikten av personlig mognad och att de inte ska 
känna krav på att behöva vara duktiga. Ett par av utredarna uttrycker att det är viktigt att 
adoptivföräldrarna kan ta in svår information och fatta ett genomtänkt beslut: 
 

Vi vill känna om de bottnar i de känslor som vi pratar om /…/ det sjunker ned, 
det vi pratar om hos dom och om de själva kan föra en dialog om det vi pratar 
om, vad de tänker kring barn och vilka problem som kan uppstå om de inte 
kan knyta an. 

 
Något som intervjupersonerna uttrycker på samma sätt är att det är viktigt att adoptiv-
föräldrarna är trygga i sig själva, men att det är svårt att mäta. En av utredarna säger 
följande: 
 

Man kan se mönster i intervjun, hur deras liv har sett ut, vad dom har varit 
med om och hur dom har hanterat svårigheter i livet och om dom har tagit 
hjälp i krissituationer. 

 
 Hantering av kriser, problem och svåra situationer är något som nästan alla intervju-
personer tar upp. De talar om att alla kan ha haft problem, men det viktiga är vad 
adoptivföräldrarna har gjort av dem och hur. En av utredarna beskriver det som att alla 
svårigheter i livet inte behöver vara avklarade än. Hon säger: 
 

Ni har tid! Men dom ska nå så pass långt i sig själva och i sin relation att jag 
känner att dom är stabila, att det här är människor som har förmåga att 
faktiskt må bra och göra någonting åt det. Och det är väl det som är 
tryggheten på nåt sätt och mognaden. 

 28



Ålder 
Alla intervjupersoner uttrycker att det är svårt att bedöma denna fråga. Ett par 
intervjupersoner önskar lagstiftning på området, medan ett par andra säger att det alltid är 
en bedömningsfråga. Men alla intervjupersoner betonar vikten av att inte vara för 
gammal, att dom ska orka, särskilt under barnets tonårstid och att de ska kunna följa sitt 
barn, eftersom barnen behöver dem länge. En av utredarna för följande resonemang: 
 

45 år som riktlinje. Och sen kan man göra avsteg på grund utav olika skäl. Då 
är det väl om dom har barn sen tidigare, så att dom redan lever som 
barnfamilj. Då tänker vi att det inte är lika stor sak att få adoptera barn när 
man är lite äldre. Men vi tänker ju att dom måste orka. Och många tycker ju 
att dom är väldigt unga, ungdomliga, och tränar, att dom är friska, men ändå 
så åldras ju alla. Och man ska räcka till för barnet tills det blir vuxet, och 
helst lite till. 
 

Här framkommer att det är skillnad om adoptivföräldrarna har barn sedan tidigare, något 
som några av de andra intervjupersonerna beskriver på liknade sätt.  
 
En av intervjupersonerna förklarar sin inställning till ålder med att ”livet har sin gång”. 
Ett par andra intervjupersoner talar om ”normalt” och ”normalisering”, att de ska vara i 
en ålder där det är vanligt att skaffa barn. Ett par intervjupersoner talar om att ”krafterna 
avtar med åldern”, att det är det enda som går att ta fasta på – resten är olika bedömningar 
som görs. De betonar att det viktigaste är att adoptivföräldrarna ska orka, även om det 
blir ett komplicerat föräldraskap. En av intervjupersonerna säger:  

 
Det kanske finns tillräckligt många bra adoptivföräldrar som är unga, vilket 
borde vara bättre för barnet.  
 

En annan av intervjupersonerna tar upp att äldre adoptivföräldrar kan tillgodose barns 
behov på ett annat sätt än yngre, eftersom de är mer lugna i sig själva och är klara med att 
göra karriär. 

Hälsa 
Alla intervjupersoner tar upp att det inte är de som avgör hälsofrågor, utan alla sådana 
frågor ska skickas till Socialstyrelsens rättsliga råd. Flera av utredarna för liknande 
resonemang som kring ålder, att föräldrarna ska orka med hela barnets uppväxttid. Några 
av utredarna uttalar sig även kring fetma som en hälsorisk. En av intervjupersonerna 
säger:  
 

Vi vill ju att dom barn som kommer hit, så långt det går i utrednings-
situationen, ska garanteras att ha friska föräldrar.  

 
Detta beskriver även andra intervjupersoner på liknade sätt. Ett par av utredarna talar om 
vikten att ta vara på sin kropp och att vara en förebild. En av dem uttrycker sig så här: 
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Vad kommer det här barnet att få vara med om? Det har två föräldrar, eller 
en förälder som är ute och promenerar mycket, håller på med gympa, som 
åker skidor, som tycker det är roligt att hålla igång fysiskt och äta rätt. Det 
ger ju förstås ett budskap till barnet och det lär sig också. 

 
Sammanfattningsvis beskriver alla intervjupersoner att problem med hälsan kan vara ett 
hinder. 

Personliga egenskaper 
Intervjupersonerna för många resonemang kring personliga egenskaper som kan vara 
lämpliga för adoptivföräldrar. Ett par av utredarna talar i termer av styrkor och svagheter. 
En av intervjupersonerna sammanfattar många olika egenskaper. Hon uttrycker sig så 
här: 
 

Men, tålamod, tolerans, förmåga att sätta sig själv utanför, förmåga att vara 
flexibel, och så gott det går vara fördomsfri. Förstås förmåga att både ge och 
ta kärlek och uppmärksamhet och en förmåga att kunna se barn, se 
människor, bekräfta, ge beröm, uppmärksamhet. 

 
Flera av intervjupersonerna lägger vikt vid reflektions- och inlevelseförmåga. En av dem 
uttrycker sig så här: 
 

Och har man en förmåga att sätta ord, en förmåga att reflektera över sig 
själv? Och sätta sig in i någon annans upplevelse? Och känner vi liksom att vi 
blir osäkra på nåt av det här – dom ska kunna leva sig in i barns behov och ha 
en anknytning, det är basen för allt. /…/ Vi måste känna att vi tror på den här 
personens förmåga. 

 
Andra egenskaper som flera intervjupersoner tar upp är att vara en stabil person, kunna ta 
tag i saker, kunna söka hjälp, vara kärleksfull, harmonisk och öppen. 
 
En annan av intervjupersonerna säger:  

 
Dom flesta som går på dom här utbildningarna säger, varför får inte alla 
blivande föräldrar det här? Och det är inte så självklart att man är medfödd 
förälder, absolut inte. 
 

Detta kan tolkas som att utredarna söker vissa specifika egenskaper hos 
adoptivföräldrarna, men att det går att göra på många olika sätt. 
 
En av intervjupersonerna summerar denna fråga med:  
 

Det finns ju så många sätt att vara förälder, så är det ju. 
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Åsikter & Tro 
Flera av utredarna uttrycker att de personligen inte har någon åsikt om vad som är en bra 
eller en mindre bra tro, men att det är en viktig fråga för givarländerna. Ett par av 
utredarna betonar därför vikten av att adoptivföräldrarna är ärliga i denna fråga, så att de 
kan beskriva deras tro inför givarländerna. Att vara medlem i en sekt eller att sympatisera 
med religiös fanatism kan vara ett hinder, om det står för något som kan vara negativt för 
barnet. Ett par av intervjupersonerna uttrycker att åsikter och tro kommer att påverka det 
sammanhang som barnet kommer att växa upp i. En av utredarna tar här upp traditioner 
som ett exempel. 
 
Ett par av utredarna tar upp att även om adoptivföräldrarna inte beskriver sig själva som 
troende, så har de ändå en personlig tro. En av utredarna säger:  

 
Jag brukar prata utifrån människosyn och vad dom har för tro på människor, 
människor emellan så att säga, vad vi är till för och varför. /…/ Jag vill från 
adoptivföräldrarnas sida se att det här är människor som e varma, 
hänsynsfulla, tror på godhet mellan människor, vill göra gott och föra det 
vidare till sitt barn. 
  

Frågan om människosyn är något som flera intervjupersoner tar upp angående 
adoptivföräldrarnas åsikter. En av intervjupersonerna talar även om vikten av att inte göra 
skillnad på människor: 
 

En av dom viktigaste frågorna det är att man konfronteras med inställningen 
till adoptivbarn, vad det kan väcka i samhället, vad det egna nätverket kan 
tänka – släkt, vänner /…/ Jag tycker det är viktigt att prata om deras åsikter, 
hur dom tänker om invandrare i stort. Det är viktigt vilken attityd man har till 
personer med annan hudfärg, att dom inte är främlingsfientliga. 

Sammanfattning 
Intervjupersonerna räknar upp många personliga egenskaper som de gärna ser hos 
adoptivföräldrarna. Ett par av dem är reflektions- och inlevelseförmåga. Det är särskilt 
viktigt att de blivande adoptivföräldrarna ska bli bra föräldrar och intervjupersonerna 
påpekar att problem kan förhindras om barnet kommer till rätt person. Det är viktigt att 
vara trygg i sig själv – ett exempel på det kan vara hur föräldrarna har hanterat kriser. Att 
ha bearbetat eventuell barnlöshet är särskilt viktigt. 

Båda föräldrarna ska vilja adoptera lika mycket och befinna sig i samma fas av 
adoptionsprocessen.. Intervjupersonerna säger att de vill se en genuin längtan efter barn. 
Intervjupersonerna tar upp att det är skillnad att adoptera jämfört med att få biologiska 
barn och det vill de att föräldrarna är medvetna om. De betonar att det är viktigt att kunna 
mycket om barn, men främst att visa en vilja att lära sig mer. Det är även viktigt att ha 
viss erfarenhet av barn sedan tidigare.  

Ålder och hälsa kan vara svårt att bedöma, men det viktigaste är att de blivande föräld-
rarna kan följa sitt barn. 

Åsikter och tro är viktigt för givarländerna. Intervjupersonerna betonar främst 
människosyn. 
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Familjekonstellationens och nätverkets betydelse 

Familjekonstellation och nätverk 
Alla intervjupersoner uttrycker att adoptanterna skall ha ett stabilt nätverk. De ser till 
kvalité framför kvantitet. De säger att de lägger vikt vid hur aktivt nätverket är och att det 
finns nära. Alla nämner även vikten av vänner, inte bara släkt, vidare uttryckte de på ett 
eller annat sätt att nätverket skall vara en så naturlig del av barnets vardag. En av 
intervjupersonerna uttrycker det så här: 

 
Att man lever nära. Antingen ha sin familj, eller vänner – att man har många 
runt omkring sig. Och att det är i vardagen, det är då man behöver dem. Att 
det inte bara är middagar och så, utan att dom finns där till vardags. Att det 
finns andra vuxna för barnet också under uppväxten..  

 
Ifråga om familjekonstellation uttrycker en av intervjupersonerna specifikt att det är bäst 
för barnet att komma till en mamma och en pappa. Och en annan nämner att föräldrarna 
absolut inte skall försöka skaffa egna barn medan de ansöker om att bli adoptivförälder. 
 
Alla intervjupersoner säger att de hade ett nätverksmöte när ensamstående söker. De 
betonar att det skulle finnas ett tätt nätverk, ett nätverk med personer som skulle kunna 
rycka in när som helst. Några uttrycker specifikt vikten av att det ska finnas förebilder av 
båda könen. Under en intervju beskrivs det så här: 
  

Är det en ensamstående krävs det ännu mer, att få ett barn som inte är ett 
vanligt barn. Och då måste den personen också ha ett tätt nätverk omkring 
sig, så att det finns personer som kan rycka in. – Som inkluderar manliga 
förebilder. – Ja. Som man kan ringa till precis när som helst om man behöver 
hjälp. Det hjälper inte att ha en familj i Norrland, utan de ska finnas nära. 

Nätverkets inställning 
Gemensamt för alla intervjupersoner var att de anser det som viktigt med nätverkets 
inställning, att de skall vara positiva till adoptioner. De uttrycker att barnet skall känna 
sig som en del i familjen:  
 

Vi går ju in och frågar vad de sökande tänker och släkten och de närmaste, 
för att man skall känna att det här barnet är någon som får vara en i släkten 
så att det inte är något utanför, utan accepterat. 

 
Flera anser även att det var viktigt med ett väl förberett nätverk och att det således var 
olämpligt att inte berätta i god tid att de tänker adoptera.  
 
Ett par intervjupersoner betonar att det bör finnas en viss känslighet från omgivningen. 
Såhär beskrev en av intervjupersonerna det: 

 
Och här krävs, tror jag, en viss känslighet från omgivningen, att kunna lyssna 
in vad de behöver, så att de inte klampar på för mycket. 
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Relationen mellan de sökande 
Alla säger att de sökandes relation måste vara varaktig och stabil. Det som de bedömer är 
hur adoptanterna bemöter varandra i samtalen, att de har kul tillsammans och är viktiga 
för varandra:  
 

Att de är varandras bäste vän.  
 
Intervjupersonerna lägger även vikt vid hur adoptanterna löser konflikter, att de kan bära 
varandra, att det finns en känslomässig närhet mellan de sökande. En beskriver det såhär: 
 

Att man har en väldigt bra relation, som naturligtvis går upp och ner, som för 
alla. Men att man har förmågan att vilja och se och kunna göra det bättre när 
det är mindre bra. 

Sammanfattning 
Att de blivande adoptivföräldrarna ha ett stabilt nätverk är viktigt. Det ska vara en 
naturlig del av barnets vardag och de ska vara beredda och kunna ställa upp vid behov, 
men inte vara för påträngande. Detta nätverk ska helst bestå av både släkt och vänner. 
Det är viktigt att nätverket är väl förberedda och positivt inställda till adoptionen. Barnet 
ska kunna känna sig som en del i familjen. 

Om det är ett par som vill adoptera är det viktigt att de har en varaktig och stabil 
relation. De ska vara viktiga för varandra och kunna lösa konflikter på ett bra sätt.  

Hur barnets bästa kan komma till uttryck i 
medgivandeutredningen 
När det gäller barnet bästa har vi valt att strukturera upp resultatet i olika teman. Det 
första är barns behov, det andra är föräldrarnas lämplighet och egenskaper, det tredje är 
vad utredarna kan göra för barnet.  

Barns behov 
Alla intervjupersoner betonar att barn behöver knyta an till föräldrarna, några talar om 
metodiskt anknytningsarbete.  

 
Det är viktigt för barnet att få regrediera och utvecklas i sin egen takt  

 
Dessutom framkommer att intervjupersonerna ser det som viktigt att barnet får vara nära 
sina föräldrar så länge som möjligt och inte lämnas på dagis eller hos dagmamma för 
tidigt. 
 
Vidare anser de att barn inte skall adopteras för föräldrarnas skull och att barnet får 
komma till föräldrar med god självkänsla med ”vettiga” intressen som kan verka som 
skyddsfaktorer. En av intervjupersonerna definierar syftet med medgivandeutredningen: 
 

Att företräda ett okänt adoptivbarns bästa 
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En av utredarna uttrycker särskilt att hon utgår från ett barnperspektiv:  
 
Ofta brukar jag tänka själv; skulle jag vilja vara barn i den här familjen? 

Föräldrarnas lämplighet och egenskaper 
En av intervjupersonerna beskriver syftet med medgivandeutredningen så här: 
 

Att på bästa möjliga sätt försäkra sig om att det här är människor som har 
förmåga att kunna ta hand om ett barn, och har dom föräldraegenskaper som 
är lite extra när det gäller att ta hand om andras barn. Det är ju inte ett 
vanligt föräldraskap. Det är väldigt mycket så att man ska tro att dom klarar 
av det här. 

 
Intervjupersonerna beskriver att föräldrarnas egenskaper är viktiga i anknytnings-
processen och att de ska vara på det klara med det specifika att bli adoptivförälder. Under 
uppväxten är det, enligt intervjupersonerna, viktigt att föräldrarna kan söka hjälp om det 
blir problem, särskilt ifråga om anknytningen. Intervjupersonerna tar upp att det krävs 
mer som adoptivförälder: 
 

Det är lättare om man vet vad adoptivbarn behöver, tycker jag. Min 
uppfattning är att det är många som kan vara tillräckligt bra föräldrar till 
biologiska barn, men inte till adopterade barn. 

 
Alla intervjupersoner nämner vissa personliga egenskaper som en adoptivförälder bör ha: 
Trygghet, stabilitet, förståelse, värme, mognad, flexibilitet, ork, reflektionsförmåga och 
att ”vara lagom”. De betonar också vikten av att ha kunskaper om barn och deras 
utveckling, samt att kunna låta sitt barn regrediera. En av intervjupersonerna uttrycker 
några aspekter som hon vill se hos en adoptivförälder: 

 
Att man kan erbjuda barnet ett smörgåsbord av möjligheter till att utvecklas. 
Att man är intresserad av sin omvärld. Att man förstår att barn behöver få 
pröva olika saker, som simning, musik, scouter, vad det nu kan vara. Att man 
har någon slags öppenhet för att låta barnet så småningom komma in och få 
hitta vettiga intressen. 

 
Ytterligare en aspekt som nästan alla intervjupersoner tar upp är att adoptivföräldrarna 
ska vara öppna om barnets ursprung. 

Vad utredarna kan göra för barnet 
Alla utredare fick frågan vad de kan göra för att försöka garantera barnets bästa. Alla 
besvarar den med att de aldrig kan garantera barnets bästa. Men de tar upp flera exempel 
på vad de kan göra för att försöka tillgodose barnets bästa. En av intervjupersonerna för 
följande resonemang:  
 

Jag kan inte garantera det. Men jag kan försöka att göra den här utredningen, 
utifrån våra förutsättningar, så bra och så grundlig som möjligt. Jag kan 
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försöka ta med så många olika saker som möjligt som jag tycker är viktigt, 
som en adoptivförälder bör ha och att prata om dom sakerna. Och att göra ett 
grundligt arbete, så gott jag kan. Jag skulle gärna vilja göra mer, men det kan 
jag inte. Ta reda på att det här är personer som i sin relation med varandra, 
andra människor och med sig själv är trygga och mogna. Det är det jag kan 
göra för barnets bästa. 

 
Flera intervjupersoner tar upp vikten av att ta sitt arbete seriöst och göra en bra och 
noggrann utredning. De talar även om att känna ansvar och våga ställa krav, men även 
våga lita på sin egen känsla när något inte känns bra. En av intervjupersonerna resonerar 
så här: 
 

Det finns säkert folk som har fått medgivande som inte alls är lämpliga när 
det kommer till praktiken. Vi gör ju bara så gott vi kan och får försöka vara 
tuffa i dom krav som vi ställer. Att man också kan säga nej, föreslå nej och stå 
för det. Det är ju det vi kan göra när vi inte tror på att det blir bra för ett 
barn. 

 
Något annat som flera tar upp som viktigt är att de har erfarenhet av utredningar och goda 
kunskaper om barn, för att kunna få flexibilitet i utredningen och göra den utifrån barnets 
perspektiv. En av intervjupersonerna säger följande: 
 

Det är viktigt att man som utredare tar det adopterade barnets perspektiv. 
Dels träffa adopterade barn, men också inse att varje barn är en individ. Att 
känna engagemang för barnen, men också kunna hålla sig på ett generellt 
plan. 

 
Barnperspektiv är något som alla intervjupersoner tar upp någon gång: 

 
Vi utreder utifrån barnet, det okända barnet som ska komma. Och ser till vad 
som blir bra för det barnet. Det är inte för föräldrarna vi jobbar /…/ man 
måste komma ihåg barnet. 

Sammanfattning 
En adoption är ett sätt att uppfylla barns behov av en familj, den är ej till för föräldrarnas 
skull. Vidare betonar intervjupersonerna att barn behöver få utvecklas i sin egen takt. Det 
är även viktigt för barnet att föräldrarna är öppna om dess ursprung. Ifråga om 
föräldrarna ska de ha vissa personliga egenskaper. De ska vara pålästa om barn, samt vara 
införstådda med att det kommer att krävas mer av dem som adoptivföräldrar än vid ett 
biologiskt föräldraskap. Om det blir problem ska de kunna söka hjälp.  

Intervjupersonerna har många exempel på vad de som utredare kan göra för att försöka 
säkerställa barnets bästa, såsom att ha goda kunskaper om barn, vara seriös och noggrann 
i utredningsförfarandet och våga lita på sin egen känsla. Det är även viktigt att utreda 
med ett barnperspektiv och känna ansvar för barnet. 
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6. Analys 
Mycket av materialet som insamlats kan jämföras med den bakgrund som beskrivits 
ovan. Och kopplingar till denna kommer därav att göra. Det går även att se på många 
aspekter ur ett socialkonstruktivistiskt- och rättsociologiskt perspektiv. Avsnittet är 
indelat i två teman: Barnets bästa och Lämpligt föräldraskap.  

Barnets bästa 
Ett fokus i denna studie har varit att undersöka och försöka beskriva barnets bästa i 
relation till lämpligt föräldraskap. 
   Barnets bästa kan sägas vara en konstruktion som är till för att säkerställa mänskligt 
välbefinnande (jmf. Searle, 1999).  Och som nämnts i bakgrunden ovan är barnets bästa 
det som kan främja att barnet får sina grundläggande behov tillgodosedda (Ewerlöf et al. 
2003). Ifråga om vad som är barns behov har BO en lista (se sida 8). Intervjupersonerna 
uttrycker specifikt att följande är viktigt för att adoptivbarn ska få sina behov till-
godosedda: metodiskt anknytningsarbete, få utvecklas i sin egen takt och få vara nära 
föräldrarna så länge som möjligt. Och en förälders uppgift, enligt intervjupersonerna, är 
att främst tillgodose sitt barns behov - även de särskilda behov som ett adoptivbarn kan 
ha, något som även uttrycks av BO (2001) (se även Ewerlöf, 2003; NIA, 1997).  

Att säga vad ett barn behöver utgår från den kunskap som intervjupersonerna har och 
den varierar beroende på kontext (jmf. Berger och Luckman, 1998; jmf. Payne, 2002). 
Föräldrars förmåga att tillgodose barns behov är beroende av vilken kunskap de har om 
barn, och intervjupersonernas bedömningar sker utifrån deras erfarenheter och kunskap. 
Ett uttryck för sådan kunskap som både intervjupersonerna och NIA (1997) beskriver är 
att föräldrarna ska kunna söka hjälp i ett tidigt skede om de inser att något inte står rätt till 
med barnet. 

Från samhällets sida finns krav på att förmedla kunskap, för att försöka tillgodose 
barnets bästa (jmf. MIA, 2007b). Ett steg i den riktningen är den obligatoriska föräldra-
utbildningen för adoptanter, den utbildningen är nationell och riktlinjerna kommer från 
MIA. I och med att alla som vill adoptera måste genomgå samma sorts utbildning, skapas 
gemensam kunskap kring vad en adoption är och vad ett adoptivbarn behöver. Denna 
kunskap kan kallas för institutionella fakta (jmf. Searle, 1999). Kopplat till det finns 
ytterligare krav kring att söka gemensamma antaganden kring barn och deras situation, 
genom det barnperspektiv som måste finnas med i alla beslut som rör barn (jmf. Payne, 
2002). Intervjupersonerna och BO (2001) uttrycker liknade saker; att det är viktigt utifrån 
barnets bästa. 

När det gäller konventioner kring barnets bästa och föräldraskapet grundar sig mycket 
av den gemensamma kunskapen på teorier om anknytning, barns behov och normer kring 
hur föräldrar bör vara (jmf. MIA, 2007b). Denna kunskap delas även av intervju-
personerna. I och med att många människor benämner barnets bästa och föräldraskap på 
liknade sätt, bör det definieras utifrån detta. Och då kan det tolkas som att dessa former 
av begreppen institutionaliseras. (jmf. Berger & Luckman, 1998; jmf. Payne, 2002; se 
även MIA, 2007b). Genom att begreppen är institutionaliserade och på så vis har blivit en 
del av språket kan de sägas vara konstruerade som vår verklighet och därför kan det vara 
svårt att förhålla sig kritiskt till dem (jmf. Payne, 2002).  
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Genom att titta på barnets bästa och således även på lämpligt föräldraskap från ett 
rättsociologiskt perspektiv skulle de definitioner och beskrivningar som intervju-
personerna ger kunna vara exempel på hur rättstillämparen tolkar lagen och lägger in 
saker som inte står beskrivet (jmf. Hydén, 1998). Det föreligger alltså en viss risk för att 
rättstillämpningen blir godtycklig. Rättstillämparna är i detta fall intervjupersonerna och 
deras verktyg är medgivandeutredningen. Intervjupersonerna talar om vikten av att göra 
denna utredning så bra och grundlig som möjligt. Detta kan vara uttryck för det ansvar 
som samhället har gentemot de barn som kommer hit och vikten av rättssäkerhet (se SOU 
2003:49). Det skulle kunna sägas att själva medgivandeutredningen är skapad ur vissa 
konventioner, och i dessa konventioner finns det inbyggd kunskap och vissa för-
hållningssätt som återskapas och förändras genom nya erfarenheter (jmf. Payne, 2002). 
Alltså är medgivandeutredningen i ständig förnyelse och den bygger på de kunskaper och 
erfarenheter som utredaren har. Det skulle även gå att säga att det är normer som styr 
medgivandeutredningen (jmf. Hydén, 1998). 

Själva adoptionen är ett medel för att tillgodose barnets bästa, den är ej till för 
föräldrarnas skull. På denna punkt uttrycker intervjupersonerna liknade saker och deras 
beskrivning stämmer väl överens med de riktlinjer som finns kring adoptioner (se SOU 
2003:49). Det här sättet att se det kan jämföras med och förstås genom att det finns 
gemensamma antaganden om att detta är det riktiga (jmf. Payne, 2002). Det skulle kunna 
påstås att familjerättssekreterare i Sverige borde ha liknade synsätt, men det är inte säkert 
att det skulle tolkas på samma sätt i ett annat land eller av andra personer.  

Lämpligt föräldraskap 
Denna studie fokuserar även på synen av föräldraskap och vad som anses vara lämpligt. 
Ett grundantagande som görs är att de krav som ställs på föräldrarna utgår från barnets 
bästa. 

Personliga egenskaper 
Intervjupersonerna lägger stor vikt vid personliga egenskaper hos adoptanterna. Detta 
beskrivs även från lagstiftarens håll (jmf. Prop. 2003/04:131; NIA, 1997). Intervju-
personerna använder ord som superförälder, föräldrar som är lite utöver det vanliga eller 
lagom förälder. Detta kan tolkas som att intervjupersonerna tilldelar olika fenomen olika 
funktioner och dessa är beroende av avsändarens intressen (jmf. Searle, 1999). Alltså, 
några av intervjupersonerna anser att ett lagom föräldraskap är tillräckligt, medan andra 
anser att föräldrarna måste vara superföräldrar, eller utöver det vanliga. Frågan blir då; på 
vilka grunder bygger de dessa antaganden och stämmer de överrens med vad andra 
socialarbetare skulle säga? MIA (2007b) skriver att det är ett särskilt föräldraskap, som 
kan kräva lite mer, vilket i sig kan tolkas som att föräldrarna bör klara av det för att vara 
lämpliga. NIA (1997) beskriver det som att det är de sökandes samlade förutsättningar 
som skall bedömas, men att det inte finns några exakta kriterier. Genom att utgå från vad 
Hoff & Svenson (1999) beskriver (se teoretisk avsnitt, sida 16) skulle det gå att påstå att 
uttrycket superföräldrar är ett ord som skulle kunna påverka vissa värden i föräldraskapet 
som förstärks, medan andra förminskas. Alltså, adoptivfamiljens norm förändras från 
föräldrar, till lagom föräldrar, föräldrar utöver det vanliga eller superföräldrar.  

I Prop. 2003/04:131 står att föräldrarna bör ha särskilda personliga egenskaper, men 
inte vilka. Lindgren (2006) tar dock upp att det finns en relation mellan utbudet på 
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adoptivföräldrar och de krav som ställs på dem. Intervjupersonerna tar upp ett flertal 
exempel på lämpliga egenskaper, till exempel tålamod, stabilitet, flexibilitet och 
inlevelseförmåga (se resultatavsnitt, sida 29). Utifrån den teoretiska ansatsen kan detta 
kan sägas avspegla intervjupersonernas konstruktion av bra föräldraegenskaper (jmf. 
Payne, 2002), medan en av intervjupersonerna dekonstruerar föräldraskapet genom att 
påpeka att det finns många sätt att vara förälder på. Detta kan även vara ett uttryck för hur 
rättstillämparen tolkar lagen (jmf. Hydén, 1998). Vad som kan ses som intressant i det 
här sammanhanget är att personliga förutsättningar väger tyngre än materiella när det 
gäller föräldraskap, vilket kan lämna stort utrymme för rättstillämparen att tolka, efter-
som kraven på det personliga inte är lika tydligt uttryckta i riktlinjer. Samt att denna kan 
bidra till social styrning (se Hoff & Svensson, 1999), då det personliga inte finns 
definierat i lagen.  

Frågan om att vara trygg i sig själv som adoptivförälder tillkom till denna studie efter 
att ha läst tidigare forskning där det betonades som viktigt (se ex. Teiling, 2005). Denna 
fråga var även viktig för intervjupersonerna. De definierar denna trygghet som 
självinsikt, personlig mognad, att kunna ha ett bra liv utan barn, att inte känna krav på att 
vara duktig och hur de klarar av svårigheter. Intervjupersonerna uttrycker även att detta 
inte går att mäta. Att vara trygg i sig själv kan härröra från den kunskap som 
internaliseras genom livserfarenhet. Och den kunskapen blir till genom sociala 
konstruktioner (jmf. Berger & Luckman, 1998). Alltså intervjupersonerna kan inte mäta 
detta. Kopplat till trygghet och mognad tar intervjupersonerna upp vikten av att en 
adoptivförälder är ”klar” med en eventuell barnlöshetssorg, något som stämmer väl 
överrens med litteraturen på området (se ex. NIA, 1997). Frågan är, när är någon ”klar” 
med sorgearbete och vad har det att göra med lämpligt föräldraskap? Genom att se detta 
ur ett konstruktivistiskt perspektiv, blir svaret att det beror på. För att det har att göra med 
vem eller vilka som bedömer frågan och vart det sker (jmf. Berger & Luckman, 1998).  

Motiv, förväntningar och människosyn 
Enligt NIA (1997) är det viktigt att undersöka föräldrarnas motiv till adoption och 
inställningen till ursprungslandet. Föräldrarna ska vilja adoptera lika mycket (NIA, 1997; 
Prop. 2003/04:131; Sverne Arvill & Svensson, 2003; Teiling, 2005). Intervjupersonerna 
har utvecklat resonemanget till att mer specifikt gälla att båda föräldrarna ska vilja lika 
mycket och befinna sig i samma fas i adoptionsprocessen. Genom att utgå från att det till 
viss del är konventioner som styr mänskligt beteende skulle det gå att påstå att 
intervjupersonerna ger uttryck för vad samhället ser som acceptabelt just nu (jmf. Payne, 
2002). Frågan som kan ställas är, går det att veta om två personer befinner sig i samma 
fas? Svaret är nej. Men det kan förstås genom att utredningen bygger på gemensamma 
antaganden om mänskligt beteende (jmf. Berger & Luckman, 1998).  Intervjupersonerna 
sade även att föräldrarna inte får välja barn, utan de ska kunna tänka sig att ta emot vilket 
barn som helst. (se även: NIA, 1997; Teiling, 2005; Sverne Arvill & Svensson, 2003). 
Frågan om matchning har förändrats markant över tid, från att se till likheter, till att utgå 
ifrån lämplighet (se Lindgren, 2006). Ett uttryck för förändringen är att föräldrarna ska 
vara öppna kring barnets ursprung (NIA, 1997). Vikten av detta uttrycktes även av 
intervjupersonerna.  

Genom att intervjupersonerna uttrycker att adoptanterna inte ska ha förväntningar på 
barnet, dekonstruerar de bilden av ett lämpligt barn. De uttrycker att alla barn ska 
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rymmas. Det skulle kunna påstås att detta är ett sätt att förstärka vissa normer kring 
adoptioner (jmf. Hoff & Svensson, 1999). Samtidigt som intervjupersonerna uttrycker 
detta säger de att adoptivbarns problem kan förhindras om de kommer till rätt föräldrar, 
att det inte är ”vemsomhelst som får problem”. I regeringens proposition (2003/04:131) 
står det att föräldrarna ska kunna tillgodose barnets särskilda behov och ha särskilda 
egenskaper. Alltså, barnets bästa utgörs till stor del av föräldrarnas förmåga och 
kunskaper (jmf. Berger & Luckman, 1998). Det som kan ses som problematiskt är att det 
inte går att objektivt säga vem som är den rätta föräldern för ett visst barn, genom att det 
finns olika uppfattningar om verkligheten (ibid.). Alltså, förändringen från att det förut 
påstods att det var matchningen mellan förälder och barn som skapade de bästa 
förutsättningarna för barnet (jmf. Lindgren, 2006), till att idag handla om att alla som vill 
bli adoptivföräldrar ska kunna ta emot vilket barn som helst är inte helt självklar. För om 
utgångspunkten är barnets bästa, och barnets bästa är samma sak som att få det så bra 
som möjligt, vilket innebär att få komma till de rätta föräldrarna, betyder det att barnet 
inte kan komma till vilka föräldrar som helst. Men om kriteriet för detta inte går att ta 
reda på borde förmodligen medgivandeutredningen bara röra sig om att sålla bort de 
värsta föräldrarna.  

NIA (1997) påpekar vikten av att familjen ska vara vidsynt, tolerant och positiv till det 
annorlunda. Detta kan vara uttryck för en norm (se Hoff & Svensson, 1999). I detta fall 
anser intervjupersonerna att det är viktigt att utreda familjens människosyn, hur de ser på 
olikheter och att de ej är främlingsfientliga, vilket kan sägas vara den sociala styrningen 
som påverkar normer och handlingsmöjligheter (ibid.). 

Intervjupersonerna uttrycker att adoptanternas önskan om barn ska vara genomtänkt. 
De uttrycker att det är ett särskilt föräldraskap, bland annat genom att det kan ta extra tid 
för barnet att knyta an. (jmf. NIA, 1997). Genom att det uttrycks att föräldraskapet ska 
vara särskilt måste det också finnas något som är vanligt. Synen på föräldrar och familjer 
kan sägas grunda sig på institutionella fakta, särskilt föräldraskap och lagom föräldraskap 
blir då exempel på sådana (jmf. Searle, 1999). Och dessa uttryck kan påverka sociala 
handlingsmönster, genom att de är eftersträvansvärda (jmf. Hoff & Svensson, 1999). 
Något ytterligare som uttrycks av intervjupersonerna och NIA (1997) är att barnen inte 
ska ha det annorlunda än i en vanlig familj, vilket kan sägas vara ett uttryck för en social 
uppfattning (jmf. Payne, 2002). 

Både intervjupersonerna och NIA (1997) uttrycker att tro hos de sökande kan vara krav 
från vissa givarländer. Tron kan således ses som en förutsättning för ett bra föräldraskap, 
vilket innebär att det kan ses som ett institutionellt faktum, som institutionaliserats av 
givarländerna (jmf. Searle, 1999).  

Ålder och hälsa 
Det finns ingen övre åldersgräns för att få adoptera, NIA:s (1997) riktlinjer säger dock 45 
år och vissa givarländer har en gräns vid 40 år. Intervjupersonerna säger att ålder är en 
bedömningsfråga och flera av dem önskar lagstiftning i frågan. Något som är viktigt i 
bedömningen, enligt både NIA (1997) och intervjupersonerna är att föräldrarna ska orka 
tills barnen växt upp. Att orka är också en hälsofråga, enligt intervjupersonerna. Från 
NIA:s (ibid.) håll finns krav på att båda föräldrarna ska kunna fungera fullt ut i sin 
föräldraroll både fysiskt och psykiskt. Intervjupersonerna uttrycker olika åsikter ifråga 
om fördelar och nackdelar kring ålder, de kan alltså sägas vara användare, som ger frågan 
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om ålder sin funktion (se Searle, 1999). Åldersfrågan är alltså beroende av vem som 
bedömer föräldrakapaciteten. Ett par av intervjupersonerna uttrycker även att föräld-
raskapet ska vara så normalt som möjligt, vilket även innefattar en normalisering kring 
ålderskillnad mellan förälder och barn. Denna norm kan sägas bli förstärkt genom social 
styrning (jmf. Hoff & Svensson, 1999). Men vad har det att göra med barnets bästa?  

Familjekonstellation och nätverk 
Om de som vill adoptera är ett par ska de, enligt intervjupersonerna och NIA (1997), vara 
gifta och ha en stabil relation. Intervjupersonerna beskriver det även som att relationen 
ska vara varaktig. De vill att de sökande ska ha en bra relation, något de definierar som: 
vara varandras bäste vän, kunna bära varandra, ha känslomässig närhet, ha roligt 
tillsammans och vara viktiga för varandra. Intervjupersonerna understryker än en gång att 
de sökande ska vara i samma adoptionsfas. Dessa definitioner av relationen kan ses som 
uttryck för gällande normer. Att de uttrycks av en rättsillämpare skulle även kunna vara 
uttryck för social styrning, som i sin tur bidrar till att förstärka normerna kring lämpligt 
föräldraskap (jmf. Hoff & Svensson, 1999). 

Det går att adoptera som ensamstående, men en del av intervjupersonerna uttrycker att 
de helst ser att barn får komma till både en mamma och en pappa. Detta kan sägas vara 
ett uttryck för en gällande norm, som ytterligare förstärks av att barn som adopteras av 
ensamstående ska ha tillgång till förebilder av båda könen (jmf. Hoff & Svensson, 1999). 
Frågan om förebilder uttrycks av några intervjupersoner och står i NIA:s handbok (1997). 
Det som kan göra detta lite problematiskt är att en familj kan se ut på så många olika sätt 
och ändå hamna inom ramen för barnets bästa. Alltså den lämpliga familjen kan ses som 
en konstruktion (jmf. Berger & Luckman, 1998; jmf. Payne, 2002). 

Den som vill adoptera ska ha ett nätverk (se ex. NIA, 1997). Enligt NIA ska detta 
nätverk vara välfungerande. Intervjupersonerna definierar kraven på nätverket som: 
stabilt, kvalitet framför kvantitet, aktivt, naturlig del i vardagen, nära och helst bestå av 
både vänner och släkt. Även detta kan sägas vara ett exempel på social styrning (se Hoff 
& Svensson, 1999). Det går även att se det som att intervjupersonerna, lagstiftaren och 
forskningen har kommit fram till att ett nätverk för barn är det bästa och att de grundar 
detta på kunskap och erfarenheter (jmf. Berger och Luckman, 1998).  

Släktens och nätverkets inställning till adoption ska bedömas enligt NIA (1997), men 
det beskrivs inte hur eller vad som egentligen bedöms. Intervjupersonerna beskriver det 
som att de ska vara positiva, barnet ska kunna känna sig som en del i familjen, nätverket 
ska vara väl förberett och ha viss känslighet. Detta kan ses som att intervjupersonerna i 
sina utredningar utgår från mer än vad lagstiftningen föreskriver (jmf. Hydén, 1998). 
Frågor som kan ställas är: finns det kulturella faktorer och personliga värderingar som 
påverkar? Ja, förmodligen men så länge det sker till barnets bästa varför ska det 
ifrågasättas?  
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7. Diskussion 
Här nedan kommer en diskussion kring framträdande teman i uppsatsen. Varje stycke 
avslutas med slutsatser utifrån resonemanget. I slutet av detta avsnitt presenteras även en 
mer konkret koppling till studiens syfte, samt även förslag för vidare forskning. 

Adoption och barnets bästa 
En grundregel i Haagkonventionen är att det är bäst för barn att stanna inom släkten, en 
internationell adoption kommer först i tredje hand (SOU 1994:137). Dessutom pekar en 
del forskning på att vissa barn inte får det bra i en adoptivfamilj (Lindblad, 2004). Frågan 
som kan ställas är; finns det en bättre lösning för dessa barn? Finns det något annat 
alternativ som är ”tillräckligt bra”, förutom internationell adoption? Inget som vi funnit 
under denna studie. Det är därför barnets bästa är ett viktigt begrepp i adoptions-
sammanhang. För även om inte själva adoptionen är barnets bästa, så ställs krav på 
samhället att försöka garantera att barnet får ut det bästa möjliga av situationen (jmf. 
Schiratzki, 2006; se även SOU 1994:137; jmf. Sverne Arvill & Svensson, 2003;).  
   En slutsats som kan dras utifrån detta är att en adoption kan ske till barnets bästa, 
svårigheterna ligger i att finna vägar att garantera det. 

Barnlängtan och tolkning av barnets bästa 
Som nämnts tidigare är det inte en rättighet att få adoptera (Sverne Arvill & Svensson, 
2003). Ett av argumenten som används för att öka antalet internationella adoptioner är att 
det finns många barn som behöver föräldrar, samt att det finns många kärleksfulla vuxna 
som skulle vilja bli föräldrar (SOU 2003:49). I bakgrunden till denna studie beskrivs att 
det finns fler föräldrar som vill ha barn, än det finns barn som är tillgängliga för adoption 
(ibid.). Så även om någon önskar sig ett barn, finns det inte barn till alla (ibid.). Detta är 
förstås en definitionsfråga, att säga vem som behöver adopteras eller ej. Som den här 
studien visar är det svårt att fastställa lämpligt föräldraskap och barnets bästa, eftersom 
dessa ord är beroende av kontext och således är i ständig förändring. Alltså borde även 
barnets behov av att bli adopterat vara beroende av kontext.  
   Slutsatser som kan dras av detta är att barnets bästa inte är detsamma som föräldrarnas 
önskan att få bli föräldrar och att definitionen av barnets bästa är beroende av vem som 
har tolkningsföreträde. 

Barnets bästa kontextberoende och som konstruktion 
Som beskrivits i denna studie innebär att vara adoptivförälder att ingå ett ”särskilt 
föräldraskap”. Och alla är inte lämpade för att klara av ett sådant. Exakt vem som inte är 
lämpad kan inte en utredning avgöra, eftersom det är en fråga om att vara lämpad för ett 
visst barn, inte bara föräldraskap generellt. Gränsen för lämplighet är beroende av 
bedömarens normalitet samt utbud och efterfrågan. Eftersom barns behov konstrueras 
efter den rådande normen är det svårt att avgöra var gränsen för det särskilda föräld-
raskapet går.  

Slutsatser som kan dras är; att bli en bra adoptivförälder är en fråga om matchning, som 
ska skapa förutsättningar för en gynnsam utveckling hos barnet. 
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Personliga egenskaper är det viktigaste i föräldraskapet 
En av de viktigaste frågorna i adoptionsprocessen är att säkerställa att de blivande 
föräldrarna är lämpliga. Det är ett kriterium för att försöka uppfylla barnets bästa 
(Socialstyrelsen & MIA, 2007, s.3; SOU 2003:49 s. 79 & 236f). Men som studien visar 
lämnar ingen av intervjupersonerna några garantier för att föräldrarna kommer att vara 
lämpliga. Alltså, det särskilda föräldraskapet som barnet kan kräva visar sig först i 
efterhand, vilket gör att det inte går att säkerställa lämpligt föräldraskap. 

Intervjupersonerna lägger stor vikt vid adoptivföräldrarnas personliga egenskaper. Ett 
par exempel är vara en stabil och kärleksfull person, ha tålamod, vara lyhörd och flexibel. 
Frågan som väcks är hur kan dessa begrepp uppskattas och definieras? Det blir svårt att 
finna ett svar, vilket gör att det skapas en viss godtycklighet och stort utrymme för 
tolkningar i utredningen. Detta tycks intervjupersonerna vara medvetna om, men de 
framhåller ändå att det är det personliga som är viktigast vid medgivandeutredningar. I 
slutändan är det dock Socialnämnden och givarlandet som avgör om adoptivföräldrarna 
är lämpade eller ej (Saldeen, 2003). Alltså, bedömningen av föräldrarna sker utifrån 
något som är svårt om inte omöjligt att mäta, för att sedan ytterligare två gånger bedömas 
utifrån den rapport som familjerättssekreteraren har skrivit.  

Utifrån detta kan sägas att de personliga egenskaperna och lämpligheten hos föräldrarna 
är godtycklig att bestämma. Alltså, medgivandeutredningar är godtyckliga. 

Det är inte vem som helst som kan bli adoptivförälder 
För det första finns det formella krav på ålder och civilstånd (se bakgrund, sida 8). Utöver 
de svenska kraven ställer även givarländerna formella krav, vilket är ett av skälen till att 
homosexuella par i Sverige ännu inte fått adoptera internationellt.  

För det andra finns vissa materiella krav, framför allt att ekonomiskt kunna genomgå en 
adoptionsprocess och kunna försörja ett barn. Intervjupersonerna tog upp att de uppmärk-
sammat att det är en viss grupp som ansöker om adoption.  

För det tredje finns det krav på de sökande som personer, som inte är lika tydligt 
definierade. Men i huvudsak innebär de att de blivande föräldrarna ska kunna klara av ett 
föräldraskap som kan bli svårare än vanligt. 

En slutsats som kan dras är att en lämplig adoptivförälder är den som klarar av det 
särskilda föräldraskapet. 

Adoption kräver etik 
Vi vågar påstå att ingen bra adoption är möjlig utan att existentiella och etiska frågor har 
fått tillfredställande svar. Adoption kan ses utifrån tre nivåer: individ, grupp eller globalt:  

Individnivå 
När det gäller individnivå kan det ses ur många aspekter, ett barn som föds och överges, 

eller av någon annan anledning ej kan växa upp med sina föräldrar ska tas om hand. 
Frågan är bara: på vilket sätt? Som den här studien indikerar på finns det många olika sätt 
att vara förälder på. Och inga garantier kan lämnas för att barnet får det bra. Ett av NIA:s 
(1997) grundantaganden är följande: ”för att kunna uppnå en fullständig och harmonisk 
utveckling av sin personlighet bör växa upp i en familjemiljö, i en omgivning av lycka, 
kärlek och förståelse” (s. 12) Detta innebär att barn bör ha en familj, men även att 
omgivningen spelar stor roll för barnets utveckling. Det borde alltså gå att hävda att barn 

 42



som växer upp på barnhem utan tillräcklig närhet och omsorg av vuxna löper större risk 
att få svårigheter än barn som växer upp i en familjemiljö (jmf. Lindblad, 2004). Det som 
gör den här diskussionen problematisk är att det inte går att mäta existentiell vånda. Med 
det menas att utgångspunkten för en acceptabel levnadsnivå är konstruerad och kontext-
beroende och avgörs av den eller de individer som har mandat och makt att bestämma, 
eller individen själv. Problemet i den här frågan är själva grundantagandet; att barn 
behöver en familj. Det finns dock inga klara definitioner på vad som krävs för att ett barn 
ska få det bra i familjen, eller vilket barn som passar i vilken familj. 

Gruppnivå  
Utbud och efterfrågan påverkar valet av tilltänkta adoptivföräldrar. När utbudet av en 

viss vara minskar och efterfrågan ökar skapas konkurrens, som i förlängningen leder till 
att den som är mest bemedlad får möjlighet att köpa varan. Det som gör detta lite prekärt 
är att de kriterier som mäts är lämpligt föräldraskap, utifrån barnets bästa. Vilket, som 
tidigare nämnts är en konstruktion bunden av sin kontext (jmf. Berger & Luckman, 1998; 
jmf. Payne, 2002). Intervjupersonerna tar upp att de flesta som ansöker om adoption är 
väl lämpade. En av intervjupersonerna valde att benämna dem som en viss grupp. Vilka 
är det då som blir adoptivföräldrar och vad gör dem lämpade? De ska ha vissa personliga 
egenskaper, som intervjupersonerna räknar upp (se sida 28 ovan). Men de ska även ha råd 
att genomgå en adoptionsprocess. Det skulle alltså kunna finnas lämpade personer som 
inte har råd att adoptera. Avgörs barnets bästa av ekonomi? 

Global nivå 
Givar- och mottagarländer har olika motiv för adoptionen. Givarländerna behöver finna 

en lösning för de barn som de själva inte kan försörja, medan mottagarländerna vill förse 
vuxna med barn (Lindblad, 2004). Vem vinner då på adoptionen? I SOU 2003:49 nämns 
att det finns ett visst samband mellan antalet barn som kommer från ett visst givarland  
och mängden bistånd som kommer från mottagarlandet – ju mer bistånd, desto fler barn. I 
samma utredning står även att adoption endast är en kortsiktig lösning. Internationella 
adoptioner kan alltså sägas vara ett sätt för rika länder att inte lösa fattiga länders 
problem, utan istället tillfredsställa sin egen medelklass genom en sorts ”barnhandel”. 

Utifrån detta kan följande sägas: Det finns inga garantier för att barnet får det bra. Den 
lämpliga föräldern bestäms av konkurrens. Adoption är en etisk fråga på alla nivåer utan 
enkla svar. 

Barnets bästa är uddlöst, eller? 
Barnets bästa kan sägas vara ett vitt begrepp som ska rymma så mycket som möjligt för 
att inte snäva in normen. Eftersom det nämns i flera internationella konventioner blir 
öppenheten i begreppet än viktigare, för att det ska gå att använda i alla nationer. Och då 
barnets bästa inte är helt definierat blir det svårt att säga att det inte har uppfyllts. Därför 
blir det än svårare att tillämpa sanktioner när det inte uppfylls. Alltså kan barnets bästa å 
ena sidan sägas vara endast ett styrmedel eller ett uddlöst begrepp. Men å andra sidan kan 
barnets bästa sägas vara en av mänsklighetens stora bedrifter, för att det visar på en 
global strävan om att mänskligt välbefinnande är eftersträvansvärt. Barnets bästa kan 
därför sägas vara en ideologisk strävan. Och att sanktionera den som inte strävar åt 
samma håll strider mot åsiktsfriheten. 
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Här skulle kunna sägas att mänskligheten är beroende av barnets bästa, eller ett begrepp 
som står för liknande värden.  

Vad studien har visat 
Studiens syfte var att beskriva hur barnets bästa kan konstrueras i förhållande till lämpligt 
föräldraskap vid medgivandeutredningar för internationell adoption. Utifrån detta kan 
sägas följande: 

Lämpligt föräldraskap är inte i första hand beroende av materiella förutsättningar, då de 
ses som självklara, exempelvis att ha råd med en adoption. Det är därför föräldrarnas 
personliga förutsättningar som blir avgörande. Det viktigaste är att de som söker blir bra 
föräldrar. Lämpligt föräldraskap definieras bland annat som att vara trygg i sig själv, ha 
reflektions- och inlevelseförmåga och kunna hantera kriser på ett bra sätt, till exempel 
barnlöshet. En bra adoptivförälder ska kunna mycket om barn, vilja lära sig mer och ha 
viss erfarenhet av barn, men framförallt ha insikt i vad det kan innebära att bli 
adoptivförälder och ha en öppen människosyn. De ska även ha kapacitet, ifråga om ålder 
och hälsa, att kunna följa sitt barn när de blir äldre. Lämpliga adoptivföräldrar har en 
stabil och varaktig relation, båda vill adoptera lika mycket och befinner sig i samma fas. 
De omger sig med ett stabilt nätverk, som barnet ska kunna bli en del av, liksom i 
familjen. 

Barnets bästa ska till stor del uppfyllas av föräldrarnas egenskaper, det vill säga det 
lämpliga föräldraskapet. Själva adoptionen måste vara till barnets bästa och därigenom 
uppfylla barnets behov. I en familj har barn behov av att få utvecklas i sin egen takt, få 
stöd om det behövs, samt få reda på sitt ursprung. I själva medgivandeutredningen kan 
barnets bästa uppfyllas genom att utredaren har goda kunskaper om barn, utreder på ett 
noggrant och grundligt (rättssäkert) sätt och känner ansvar för barnet. 

Förslag till vidare forskning 
• Undersöka i vilken utsträckning Haagkonventionens andrahandsalternativ (stanna 

i ursprungslandet) används? (även i Sverige) 
• Undersöka hur adoptivbarnen själva definierar barnets bästa. 
• Söka efter en nationell definition av barnets bästa. 
• Undersöka hur andra länder definierar lämpligt föräldraskap. 
• Granska medgivandeutredningar för att se likheter och skillnader i bedömningar 

av lämpligt föräldraskap. 
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Bilaga 1     11 oktober 2007 
 
Hej!       
 
Vi är två studenter från Stockholms universitet som nu läser vår sista termin vid 
Socialhögskolan. 
 
Under hösten kommer vi att skriva en C-uppsats om internationella adoptioner och skulle 
gärna komma i kontakt med personer som jobbar med medgivandeutredningar.  
 
Vi önskar och hoppas att någon av Er skulle kunna ställa upp på en intervju under vecka 
45 eller 46. 
Vi kommer att göra 8 intervjuer på vardera 45 minuter. Teman för intervjuerna kommer 
att vara barnets bästa, föräldraskap och lämplighet.  
 
Vi kommer att kontakta Er denna vecka för att höra om Ni har möjlighet att delta i detta.  
Men Ni är välkomna att höra av Er till oss också. Vi ser gärna att du som mottager denna 
information sprider den till dina kollegor. Det skulle underlätta om ni kunde e.posta era 
direktnummer.  
 
Stort Tack  
 
Med vänliga hälsningar, 
                                   
Martin von Schoultz  tel.nr. 
e-mail 
& 
Angelica Regnell      tel.nr. 
e-mail 
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Bilaga 2 
 
Hej!  
Vi vill informera om att ni som inte blivit kontaktade en andra gång inte heller kommer 
att delta i vår studie kring internationella adoptioner.  
Vi tackar ändå för ert engagemang! 
Med vänliga hälsningar/Angelica Regnell & Martin von Schoultz 
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Bilaga 3 
INTERVJUGUIDE 
Forskningsetiska principer: 

- Information = berätta om vad vi gör och varför + rätt att avbryta intervjun 
- Konfidentialitet = endast vi och Katarina tar del av råmaterialet, uppsatsen 

publiceras i en uppsatsdatabas. Alla IP kommer att vara anonyma. Finns inget 
utrymme för granskning av IP, men de får en version på mailen efter examination. 

- Nyttjande = materialet kommer att förstöras efter examination  
- Samtycke = att IP ska ha gett ett tydligt samtycke utifrån all information 

 
Punkter att notera endast skriftligen: 

• Ålder 
• Kön 
• Erfarenhet av yrket 
• Hur många utredningar görs i stadsdelen per år? 

 
Inledning 

• Vad är syftet med hemutredningen? 
 
Lämpliga adoptivföräldrar 

• Kan du beskriva en utredning där adoptanterna fått medgivande? 
• Vad anser Du är en lämplig adoptivförälder? 
- Finns det några materiella förutsättningar? Vilka och varför?  

o hur boendet ser ut / hur kan ett lämpligt boende se ut? 
o hur ser du på föräldrarnas ekonomiska förutsättningar? / hur ser 

adoptanternas ekonomi ut? 
o hur ser du på föräldrarnas utbildning och arbete? 

- Är det något ytterliggare du vill tillföra? 
 

- Hur är en bra förälder? (föräldrakapacitet)  
- Vilka av följande teman har betydelse i din bedömning av lämpligt 

föräldraskap?  
- Vad i varje tema är avgörande för din bedömning? 

o inställning till adoptioner 
o kunskaper om barn & adoptioner 
o trygga i sig själva 
o personliga egenskaper 
o ålder + bedömning av kapacitet när barnet är äldre 
o hälsa 
o åsikter och tro 

- Är det något ytterliggare du vill tillföra? 
 

- Hur skulle du beskriva en bra familj / familjekonstellation? 
- Ett bra nätverk utifrån följande teman? 
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o familjekonstellationen 
o beskriva adoptanternas relation till varandra (om du skulle beskriva vad en 

bra relation mellan adoptanterna, hur skulle du beskriva den då?) 
o nätverkets inställning / hur tänker du kring släktingars/bekantas 

inställning? 
Uppfångningsfråga 

• Har det hänt att du ansett att någon inte varit lämplig som adoptivförälder? 
o Hur har det sett ut runt de personerna? 
o Varför gav du inte medgivande då? 

 
Barnets bästa 

• Hur ser du på barnets bästa när det gäller adoptioner? 
- Hur kan Du som utredare försöka garantera barnets bästa? 

o Barns behov / Vad kan ett barn tänkas behöva?  
o Föräldrakapacitet / Hur kan föräldrar tänkas tillgodose barns behov? 

 
Sista frågan?  

 Är det något vi missat som du anser vara viktigt när det gäller 
lämplighet eller barnets bästa? 

 
Reserv: Utredningen 

• Hur går du till väga vid en utredning? 
o Använder du någon speciell metod? 
o Hur den ser ut 
o Motivering/Varför 

• Vad anser Du är viktigt att tänka på när du skall träffa adoptanterna?  
• Vilka riktlinjer har du att följa? 

 
Preliminärt syfte 
Hur kan lämpligt föräldraskap definieras vid internationella adoptioner och hur kan 
barnets bästa komma till uttryck i hemutredningar? 
Analysverktyg: 

- Rättssociologi 
o MIA:s riktlinjer 
o Barnets bästa 

- Socialkonstruktivism 
 
Frågeställningar 

- Utifrån de riktlinjer som finns, vilka materiella förutsättningar anser hemutredarna 
att adoptivföräldrarna bör ha? 

- Vilka personliga förutsättningar bör en bra adoptivförälder ha enligt 
hemutredarna? (föräldrakapacitet) 

- Vilken betydelse anser utredarna att familjekonstellationen har för bedömningen 
av lämplighet? (+ nätverket) 

- Vad innebär ”barnets bästa” för utredarna?  
(Hur kan barnets bästa komma till uttryck i hemutredningen?) 
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