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Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar barnets bästa vid den lämplighetsprövning som domstol utför innan 

en adoption kan godkännas. Syftet med uppsatsen är att söka svara på hur 

lämplighetsprövningen vid adoption går till och hur barnets intressen bevakas i denna process. 

Kartläggningen görs med hjälp av lag, förarbeten, rättspraxis samt doktrin. Rättsområdet 

kring lämplighetsprövningen är tämligen outrett och i många fall saknas avgöranden ifrån 

högsta domstolen, rättsfall ifrån de lägre instanserna har därför redogjorts för och analyserats. 

 

Adoptionsinstitutet har funnits i Sverige sedan år 1917. Redan då utförde rätten en prövning 

innan en adoption godkändes. På den tiden tog rätten ställning till om adoptionen lämpligen 

kunde genomföras. Idag har rätten att avgöra om en adoption är till barnets fördel.  

 

År 1990 ratificerade Sverige FN:s konvention om barns rättigheter. Konventionen stadgar att 

en adoption endast får ske då den är till barnets bästa. Sverige, som är folkrättsligt obligerat 

att följa konventionen, har dock inte ändrat sin lagstiftning och på det viset skapat en 

lämplighetsprövning som är mindre fördelaktig för den som adopteras, än vad konventionen 

stadgar. Vid en jämförelse med Norges motsvarighet till den svenska lämplighetsprövningen, 

upptäcks att Norge valt att byta uttrycket ”til gagn” mot ”barnets beste”. Norge har dessutom 

gjort konventionen till lag och med det stärkt barnets rättsliga ställning i landet. 

 

Trots de många olika typer av adoption som finns gör lagen ingen åtskillnad på hur 

lämplighetsprövningen ska gå till. Samma regler gäller oavsett om det rör sig om ett barn som 

ska adopteras eller en vuxen, personen är svensk eller kommer ifrån annat land, de blivande 

föräldrarna har genomgått en utredning från socialtjänsten eller inte etc. En reform av den 

nuvarande lagstiftningen skulle antagligen komma att göra lämplighetsprövningen lättare att 

tillämpa och ge barnets intressen en starkare ställning.  

 

Sammanfattningsvis har barnets intressen alltid varit syftet med adoptionsinstitutets 

lämplighetsprövning, lagtextens utformning, ordval samt struktur skulle dock kunna ändras 

för att bättre ta tillvara barnet och dess bästa. 
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1. Inledning 

1.1. Inledande presentation 

År 2014 genomfördes 683 adoptioner av minderåriga i Sverige.1 Av dessa var 4482 stycken så 

kallade internationella adoptioner, alltså adoptioner där barnet inte är fött i Sverige.3 En 

internationell adoption går att genomföra på ett flertal olika sätt för att den sedan ska bli 

gällande i Sverige, vanligast förekommande är dock att adoptionen sker vid en svensk 

domstol.4 Av de 235 adoptioner som inte var internationella var det nästan uteslutande 

styvbarnsadoptioner, dvs. en adoption där en make/maka eller registrerad partner adopterar 

sin makes/makas eller partners barn.5 

 

De grundläggande svenska bestämmelserna om adoption återfinns i 4 kapitlet föräldrabalken 

(1949:381) (FB). En förutsättning för att tillstånd till adoption ska ges är att det anses lämpligt 

att adoptionen äger rum. Detta regleras i 4 kapitlet 6 § FB. Paragrafen ger den 

lämplighetsprövning som svensk domstol åtar sig att göra innan de godtar en adoption.  

 

”Rätten skall pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Tillstånd får ges endast om 

adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra 

det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet 

finns särskild anledning till adoptionen. Vid bedömningen av om det är lämpligt att 

adoptionen äger rum skall rätten, även när barnets samtycke inte behövs, ta hänsyn till 

barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.”6 

 

År 1990 ratificerade Sverige FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och 

åtog sig i och med det att genom harmonisering av lagar främja barnets bästa i alla 

situationer.7 Paragrafen om lämplighetsprövning anger att en adoption endast får ske om den 

                                                
1http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Internationella-adoptioner-
2http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__LE__LE0102__LE0102I/Barn
Adoption2/table/tableViewLayout1/?rxid=3be81ee0-69a8-41ab-88d6-37a86d91529c www. 
scb.se, hämtad 2016-01-25. 
3 Arvill Sverne, Ebba och Svensson, Agnetha. Adoption. s. 30. 
4 Arvill Sverne, Ebba och Svensson, Agnetha. Adoption. s. 39-40. 
5 Arvill Sverne, Ebba och Svensson, Agnetha. Adoption. s. 31. 
6 4 kap 6 § 1 st FB.  
7 Melin, Stefan. Barnkonventionen i svensk rätt. s. 5. 
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är till fördel för barnet,8 vilket kan härledas från främst artikel 3 samt 21 barnkonventionen 

som anger att barnets bästa ska beaktas.9 Ordvalet i den svenska lämplighetsprövningen 

väcker dock frågor kring vad det är som faktiskt avgör om en adoption är lämplig, är det 

barnets bästa så som barnkonventionen stadgar eller är det avgörande om adoptionen är till 

barnets fördel så som det de facto anges i den svenska lagstiftningen? 

 

1.2. Problemformulering 

Som tidigare nämnts godkändes 683 adoptioner i Sverige under år 2014.10 Det innebär att 

enbart i Sverige fick ca 700 barn en ny släkt och familj detta år. Barn och deras rättigheter är 

ett ständigt aktuellt ämne, inte minst idag då många barn flyr ifrån sina hem och kommer till 

nya länder, antingen med sin familj eller helt ensamma. 11 

 

Enligt barnkonventionen ska alla konventionsstater som erkänner och/eller tillåter adoption, 

säkerställa att barnets bästa främst beaktas.12 Enligt svensk rätt får en adoption inte beviljas 

om den inte är till fördel för barnet.13 Varför skiljer sig den svenska lämplighetsprövningens 

utformning från lydelsen i barnkonventionen? Vad innebär det för betydelsen av barnets 

bästa? Hur ser denna prövning ut? Varför ser den ut som den gör? Och hur tas barnets bästa i 

beaktande? 

 

Sverige och Norge är grannländer med liknande rättssystem. Båda länderna är anslutna till 

barnkonventionen men med den skillnaden att Norge har gjort konventionen till lag medan 

Sverige enbart anpassat sina lagar så de harmoniserar med konventionen. Därmed kan det 

vara av intresse att undersöka hur dessa länders lämplighetsprövning inom ramen för 

respektive lands adoptionslagstiftning är konstruerad, samt hur denna förhåller sig till 

barnkonventionen och barnets bästa. 

 

1.3. Syfte och frågeställning 
                                                
8 4 kap 6 § 1 st 2 men FB.	
9 3.1 art barnkonventionen. 
10http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__LE__LE0102__LE0102I/Barn        
Adoption2/table/tableViewLayout1/?rxid=3be81ee0-69a8-41ab-88d6-37a86d91529c 
 www.scb.se, hämtad 2016-01-25. 
11http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och- 
ungdomar.html www.migrationsverket.se, hämtad 2016-02-03. 
12 21 art barnkonventionen. 
13 4 kap 6 § 1 st FB.	
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Den här uppsatsen ämnar kartlägga och utreda hur rättsläget kring den svenska 

lämplighetsprövningen vid adoption ser ut idag samt hur barnets intressen beaktas vid 

prövningen.  

 

Syftet med uppsatsen är att utreda, kartlägga och analysera gällande rätt avseende 

lämplighetsprövningen vid adoptioner som äger rum i Sverige. Syftet är även att genom en 

komparation med den norska motsvarigheten, adopsjonsbevilling, undersöka om barnets bästa 

tas tillvara på lika sätt och om lagstiftningen i länderna därmed har kongruens. Vikten ligger 

dock på den svenska lämplighetsprövningen och utblicken till den norska motsvarigheten görs 

för att sätta den svenska lämplighetsprövningen i ett perspektiv och belysa svagheter och 

styrkor.  

 

Följande frågeställningar ligger till grund för uppsatsen: 

• Hur har den svenska lämplighetsprövningen tillkommit och utvecklats – har 

prövningens syfte alltid varit att se till barnets fördel? Har syftet ändrats och i sådant 

fall på vilket sätt? 

• Hur går lämplighetsprövningen till i Sverige samt i Norge?  

• Hur ser bedömningen av barnets bästa ut i Sverige samt i Norge? Hur beaktas barnet? 

• Hur förhåller sig uttrycket ”till fördel för barnet” till barnets bästa? 

• Skiljer sig lämplighetsprövningen åt om den som ska adopteras är en vuxen eller ett 

barn? 

• Går lämplighetsprövningen att förbättra? Hur? 

 

1.4. Metod och material 

Uppsatsen har till största delen genomförts med hjälp av den traditionella rättsdogmatiska 

metoden. Med detta menas att all kunskap om gällande rätt har inhämtats från i första hand 

lagar, sedan förarbeten, rättspraxis och sist doktrin. Syftet med rättsdogmatik sägs ofta vara 

att rekonstruera en rättsregel, att genom analys av material kunna återskapa det som någon 

annan redan kommit fram till. 14 Jag har valt rättsdogmatisk metod eftersom jag vill utreda hur 

barnets bästa beaktas vid den lämplighetsprövning som sker vid en adoption. För att göra 

detta måste lag, förarbeten, praxis och doktrin studeras samt analyseras.  

 

                                                
14 Korling, Fredric och Zamboni, Mauro. Juridisk metodlära. s. 21. 
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Vid mitt val av den rättsdogmatiska metoden valde jag bort att använda mig av rättssociologi; 

läran om relationen mellan rätten och samhället.15 Att valet föll på rättsdogmatiken istället för 

rättssociologin beror på att jag med ett rättssociologiskt tillvägagångssätt hade fått fokusera 

mycket mer på hur händelser i samhället har påverkat innebörden av barnets bästa samt hur 

det tillvaratas i lämplighetsprövningen, vilket inte riktigt passade mitt syfte. Den 

rättsdogmatiska metoden riktar sig mer till rättskällorna och en analys av dessa vilket i högre 

grad är förenligt med mina frågeställningar. 

 

De främsta rättskällorna som använts i uppsatsen är familjerättslig lagstiftning samt dess 

förarbeten, helt i enlighet med rättskällehierarkin. Uppsatsen behandlar barnets bästa vid 

lämplighetsprövning inför adoption och det har därför varit naturligt att främst vända sig till 

lagtext. Även FN:s konvention om barns rättigheter har använts. Konventionen gäller inte 

som lag i Sverige, ännu,16 och står därför lägre i hierarki än lagtext så som föräldrabalken. 

Sverige är dock folkrättsligt obligerade att följa konventionen. 

 

Praxis ifrån svenska samt norska domstolar har studerats övergripande för att skapa en bild av 

hur barnets intressen skyddas samt bedöms vid adoption. Eftersom få mål når upp till högsta 

domstolen har även rättsfall från de lägre instanserna tagits med i uppsatsen, observeras bör 

dock att de inte påvisar hur gällande rätt ser ut, utan snarare hur den tolkas. För att hitta 

relevanta rättsfall har sökningar gjorts i karnov samt zeteo med sökord såsom ”adoption”, 

”barnets fördel” samt ”lämplighetsprövning”. Vidare har även rättsfall hittats då de omnämnts 

i den aktuella litteraturen.  

 

Sist har juridisk litteratur, så som doktrin, använts för att ytterligare skapa en förståelse för 

lämplighetsprövningen och barnets plats i adoptionsförfarandet. Doktrin står lågt i 

rättskällehierarkin, och det är viktigt att komma ihåg att det i större grad rör sig om åsikter 

som inte bär samma vikt som lag och praxis. 

 

När frågeställning ett diskuteras, vilket sker i kapitel två, är det den rättsdogmatiska metoden 

som används. Här presenteras material ifrån framförallt lag men även förarbeten, rättsfall 

samt juridisk litteratur. Ett problem med den rättsdogmatiska metoden vid kartläggning av 

denna frågeställning, har varit problematik med att få tag på den aktuella lagstiftningen samt 
                                                
15 Korling, Fredric och Zamboni, Mauro. Juridisk metodlära. s. 207. 
16	Ett	förslag	om	att	göra	barnkonventionen	till	svensk	lag	har	nyligen	lagts	fram.	
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dess förarbeten. Eftersom den rättsdogmatiska metoden bygger på en rättskällehierarki är det 

svårt att använda metoden där viktiga rättskällor som lag och förarbeten saknas. Problemet 

har jag löst genom att i större grad vända mig till doktrin. Litteratur har inte samma 

rättskällevärde som lag, förarbeten och praxis, och doktrin står lågt i rättskällehierarkin, det är 

därför viktigt att komma ihåg att kapitel två till större del än övriga utredande kapitel, består 

av material från källor med lägre trovärdighet. 

 

Frågeställning två till fem analyseras i kapitel tre och fyra. Här har både rättsdogmatisk metod 

och komparativ metod använts. I kapitel tre används enbart den rättsdogmatiska metoden. 

Kapitlet syftar till att kartlägga den svenska lämplighetsprövningen och svara på 

frågeställning två till fem avseende det svenska regelverket. Ett problem med att använda den 

rättsdogmatiska metoden i det här kapitlet har varit bristen på relevant rättspraxis ifrån högsta 

domstolen. Eftersom det endast är högsta domstolen som har prejudicerande verkan har det 

skapat problem då praxis på området blivit tunn. Detta har jag löst genom att även ta med fall 

ifrån hovrätten, dessa har inte samma värde som rättskälla men kan ändå användas för att visa 

hur lämplighetsprövningen tolkas i domstol. 

 

Uppsatsen har även ett komparativt inslag då svensk lämplighetsprövning jämförs med den 

norska motsvarigheten. Jämförelsen görs inte i syfte att på något vis ge en grundlig 

framställning samt analys av den norska adopsjonsbevillingen, utan för att ge en annan 

infallsvinkel på den svenska prövningen.  

 

Ett problem med det komparativa inslaget har varit att en jämförelse mellan nordiska länders 

rätt ofta inte anses vara en komparation, detta på grund av ”nordism” den starka traditionen av 

nordiskt samarbete. Ländernas samarbete har lett till många liknande lagar samt förordningar, 

något som skulle kunna göra en komparation lite onödig samt intetsägande. I fallet med 

adoptionslagstiftning och barnets intressen har Sverige och Norge valt olika uttryck för detta 

vilket gör en komparation till ett intressant inslag.  

 

Vad gäller analysen av den norska rätten så har rättsdogmatik använts även där. Mycket vikt 

har lagts vid inhemsk lag, lov om adopsjon, och dess förarbeten. Även norsk rättspraxis på 

området har analyserats; dock i en mindre skala än när den svenska rätten behandlats. Detta 

eftersom den norska rätten inte är uppsatsens huvudsyfte.  
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1.5. Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i två huvuddelar. Först en beskrivande del som presenterar den 

materiella rätten, och sedan en analyserande del med analys samt slutsats.  

 

Kapitel två fokuserar på att ge en bakgrund till -, samt presentation av det svenska 

adoptionsinstitutet. Dessutom ger det en överblick av uttrycket barnets bästa i svensk rätt samt 

i barnkonventionen. Detta för att ge läsaren en grundläggande förståelse för var Sverige 

rättsligt befinner sig, både med den egna lämplighetsprövningen men även med barnets bästa. 

 

I kapitel tre undersöks gällande rätt avseende dagens lämplighetsprövning. Syftet med kapitlet 

är att ge läsaren material för att sedan kunna förstå diskussionerna i analysen. 

 

Kapitel fyra är ett utblickande samt komparativt kapitel som inleds med en överskådlig 

genomgång av det norska adoptionsinstitutet, för att sedan underlätta förståelsen när kapitlet 

går närmre in på den norska motsvarigheten till lämplighetsprövning, adopsjonsbevilling. 

Kapitlet är både komparativt och beskrivande, inslag av ren komparation blandas med en mer 

rättsdogmatisk metod. Syftet är inte att utreda samt redogöra för den norska rätten på samma 

nivå som utredningen av den svenska rätten. Kapitlet ämnar snarare sätta mer fokus på hur 

Sverige har tagit hänsyn till barnet genom att jämföra med grannlandet Norge.  

 

I kapitel fem analyseras det material som framkommit i tidigare kapitel och uppsatsens 

frågeställningar diskuteras. Här tas ställning till hur barnet respekteras och skyddas av 

lämplighetsprövningen. 

 

Det avslutande kapitlet är en slutsats där frågeställningar besvaras och analysen knyts 

samman med uppsatsens inledning samt syfte. 

 

1.6. Avgränsning 

Uppsatsen behandlar lämplighetsprövningen vid adoption samt hur den beaktar och bevakar 

barnet och dess intressen. Övriga paragrafer ur regelverket kring adoption är inte en del i 

uppsatsens syfte och behandlas enbart om de har relevans för frågeställningarna. 
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Vidare är uppsatsen avgränsad så att den berör alla former av adoption som sker i svensk 

domstol, men adoptioner som skett i annat land och sedan godkänts i Sverige behandlas inte. 

Sedermera kommer Haagförordningen och lag om internationella adoptioner (LIA) inte 

behandlas i detta arbete.  

 

Den komparativa delen ger förvisso en övergripande beskrivning av norsk adoptionsrätt för 

att ge läsaren en förståelse för den svenska lämplighetsprövningens likheter med den norska 

adopsjonsbevillingen, men uppsatsen syftar inte till att ge en djupare inblick i den norska 

adoptionslagstiftningen, vilket innebär att frågor kring hur en adoption går till i Norge inte 

kommer att behandlas.  
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2. Historisk tillbakablick och barnets rättsliga ställning med 

särskilt fokus på adoption 

2.1. Lagen den 14 juni 1917 om adoption  

Adoptionsinstitutet, att uppta som sitt eget,17 infördes i svensk rätt redan år 1917.18 

Bestämmelserna tog då sikte på adoptioner inom landet och återfanns i ”Lagen den 14 juni 

1917 om adoption”.19  Före 1917 fanns ingen som helst reglering beträffande det 

rättsförhållande som en adoption utgör.20  

 

Lagen den 14 juni 1917 om adoption kungjordes den 14 juni år 1917 men trädde i kraft först 

den 1 januari år 1918. Det svenska adoptionsinstitutet var då en blandning av det 

romerskrättsliga adoptio plena, då den adopterade var en släkting, och adoptio minus plena, 

då den adopterade var en främling. Adoptionen skapade ett föräldra- och barnförhållande men 

adoptivbarnet likställdes ändå inte fullt ut med bröstarvingar.21 

 

När adoption infördes som institut i svensk rätt, vilket som ovan nämnts var år 1917, var 

själva agerandet; att ta hand om annans barn som sitt eget, inte något nytt. Lagen medförde 

dock att det juridiska förhållandet mellan den adopterade och adoptanterna i stora drag kom 

att likna det förhållande som fanns mellan föräldrar och biologiska barn.22 På den här tiden 

var internationella adoptioner inget som vanligen förekom, lagen den 14 juni 1917 om 

adoption föreskrev till och med att ”utländsk undersåte får ej här i riket adoptera eller 

adopteras, för såvida icke adoptionen blir gällande i den staten, han tillhör.”23 

 

Lagen år 1917 inleddes med ett stadgande som slog fast att den som adopterade ett barn skulle 

ha samma vårdnad och makt över det, som en biologisk förälder.24 Lagen stadgade att ett 

                                                
17 Arvill Sverne, Ebba och Svensson, Agnetha. Adoption. s. 10. 
18 Arvill Sverne, Ebba och Svensson, Agnetha. Adoption. s. 9. 
19 Lagen den 14 juni 1917 om adoption. 
20 Arvill Sverne, Ebba och Svensson, Agnetha. Adoption. s. 126. 
21 SvJT 1977 s. 731. 
22 Arvill Sverne, Ebba och Svensson, Agnetha. Adoption. s. 19. 
23 Flensburg, E.G. Advokaten juridisk rådgivare och formulärbok. s. 130. 
24Flensburg, E.G. Advokaten juridisk rådgivare och formulärbok. s. 128. 
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adoptivbarn skulle ha samma rätt att ärva adoptanten som ett barn i äktenskap,25 den 

adopterade och adoptanten skulle också ha en ömsesidig underhållsplikt.26 

 

Den dåvarande adoptionslagen stadgade dock inget familjerättsligt band mellan den 

adopterade och adoptantens släkt,27 barnet hade således ingen rätt att ärva exempelvis sin 

adoptivmors mamma. Barnet lämnades dock med en viss familjerättslig relation till sin 

biologiska släkt och torde kunna ärva både sin biologiska mamma samt mormor.28 Om 

adoptanten hade bröstarvingar så hade de rätt till laglott som om adoptivbarnet inte fanns.29 

Vidare kunde en adoption på den här tiden också hävas. Om barnet levde ett brottsligt liv, om 

barnet och adoptanten var oense eller om adoptanten inte behandlat barnet väl kunde rätten 

efter ansökan välja att upphäva adoptionen.30 En adoption som går att häva är en så kallad 

”svag adoption”.31 Vissa länder har både svaga och starka adoptioner, dvs. adoptioner som 

inte går att häva, men genom lagen år 1917 gjordes alla adoptioner i Sverige till svaga 

adoptioner, något som ändrades först på 1970-talet, idag är alla adoptioner i Sverige starka.32 

 

Adoptionslagen stadgade att det skulle finnas ett antal förutsättningar för att en adoption 

skulle kunna uppkomma. Ingen adoption skulle få komma till stånd om det inte fanns 

förutsättningar för att ett verkligt familjeband skulle formas. För det första var adoptanten 

tvungen att ha nått en viss ålder, närmare bestämt var adoptanten tvungen att ha fyllt 25.33 

Adoptanten fick inte heller vara omyndigförklarad själv, om adoptionen inte skedde 

tillsammans med myndig make. Adoptivbarnet fick heller inte adopteras igen under den tid 

som adoptanten levde om det inte var av adoptantens make. Adoptionen erfordrade också 

samtycke från den som skulle adopteras samt dennes biologiska föräldrar och/eller 

förmyndare.34 

 

                                                
25 Flensburg, E.G. Advokaten juridisk rådgivare och formulärbok. s. 132. 
26 Flensburg, E.G. Advokaten juridisk rådgivare och formulärbok. s. 129. 
27 Arvill Sverne, Ebba och Svensson, Agnetha. Adoption. s. 19. 
28 Arvill Sverne, Ebba och Svensson, Agnetha. Adoption. s. 19. samt Brattström, Margareta 
och Singer, Anna. Rätt arv. s. 48. 
29 Brattström, Margareta och Singer, Anna. Rätt arv. s. 48. 
30 Flensburg, E.G. Advokaten juridisk rådgivare och formulärbok. s. 129. 
31 Arvill Sverne, Ebba och Svensson, Agnetha. Adoption. s. 19. 
32 Arvill Sverne, Ebba och Svensson, Agnetha. Adoption. s. 11. samt Flensburg, E.G. 
Advokaten juridisk rådgivare och formulärbok. s. 129. 
33 Flensburg, E.G. Advokaten juridisk rådgivare och formulärbok. s. 126. 
34 Flensburg, E.G. Advokaten juridisk rådgivare och formulärbok. s. 127. 
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Slutligen krävdes tillstånd från domstol för att adoptionen skulle bli gällande. Domstolen hade 

vid sin prövning endast att förhålla sig till ”huruvida adoptionen lämpligen må äga rum”. För 

det ändamålet hade rätten att noga undersöka så att alla samtycken lämnats, de skulle 

undersöka adoptantens ålder samt levnadssituation och även barnets rådande levnadssituation. 

Om den som ville adoptera redan hade bröstarvingar sågs detta som ett hinder för adoption i 

de flesta fall. I förarbeten till lagen finns ingen förklaring till varför egna bröstarvingar skulle 

vara ett hinder, men det presumeras ha berott på att lagstiftaren sökte skydda bröstarvingarnas 

arvsrätt.35 Innan rätten kunde avgöra ärendet skulle också ett yttrande från 

barnavårdsnämnden inhämtas som en del i själva utredningen.36 Endast om barnet torde ges 

fullt goda levnadsvillkor skulle adoptionen beviljas.37 Vad som menades med fullt goda 

levnadsvillkor gav lagtexten ingen ytterligare förklaring till, men under den här tiden 

reformerades synen på en förälders skyldighet gentemot barnet och den rådande inställningen 

var att ett barn skulle bli omhändertaget, fostrat och försörjt.38 Detta tillstånd är föregångare 

till lämplighetsprövningen som idag återfinns i 4 kapitlet 6 § FB.39 

 

2.2. Det svenska adoptionsinstitutet idag 

Lagen den 14 juni 1917 om adoption gällde fram till instiftandet av FB år 1949. Sedan dess 

finns de grundläggande bestämmelserna om adoptioner i 4 kapitlet FB.40 För att en adoption 

ska få äga rum finns det ett antal kriterier som måste mötas. Den som vill adoptera ska ha fyllt 

25 år, i vissa undantagsfall kan det även räcka med att adoptanten fyllt 18.41 I svensk lag 

uppställs inte någon övre gräns på adoptantens ålder och inte heller något krav på minsta 

åldersskillnad mellan barn och förälder. Regeringsrätten har dock kommit med en 

rekommendation om att den som vill adoptera ett småbarn inte bör vara äldre än 45 år.42 

Makar får inte adoptera enskilt, om det inte är tal om en styvbarnsadoption.43 Det finns dock 

inget som hindrar ensamstående ifrån att adoptera om de möter alla andra kriterier.44 

 

                                                
35 Brattström, Margareta och Singer, Anna. Rätt arv. s. 48. 
36 Flensburg, E.G. Advokaten juridisk rådgivare och formulärbok. s. 128. 
37 Flensburg, E.G. Advokaten juridisk rådgivare och formulärbok. s. 127. 
38 Singer, Anna. Barnets bästa. s. 21. 
39 4 kap 6 § FB. 
40 4 kap FB samt Arvill Sverne, Ebba och Svensson, Agnetha. Adoption. s. 22 
41 4 kap 1 § FB. 
42 RÅ 1995 ref. 67 samt Arvill Sverne, Ebba och Svensson, Agnetha. Adoption. s. 28-29. 
43 4 kap 3 § FB samt Arvill Sverne, Ebba och Svensson, Agnetha. Adoption. s. 31.  
44 Arvill Sverne, Ebba och Svensson, Agnetha. Adoption. s. 31. 
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Ett barn som fyllt 12 år får inte adopteras utan att själv ha gett sitt uttryckliga samtycke till 

adoptionen. Undantag från samtycket kan dock göras om barnet är under 16 och skulle skadas 

av att tillfrågas eller är förhindrad att lämna samtycke. Ett barn som är yngre än 12 år ska 

höras med beaktande av barnets ålder och mognad.45  

 

Den som vill adoptera ett barn har ett antal olika vägar att gå, dvs. det finns olika alternativ 

för adoption. Antingen kan adoptionen ske vid svensk domstol, i ett land anslutet till 

Haagkonventionen, ett annat nordiskt land, land där föräldrarna är medborgare eller bosatta 

eller så kan adoptionen ske i ett annat land för att sedan godkännas av MIA.46 Uppsatsen 

fokuserar dock på adoptioner vid svensk domstol och de andra tillvägagångssätten utelämnas 

därför från resten av uppsatsen.  

 

Adoptioner vid svensk domstol kan ske i olika former, adoption via adoptionsorganisation, 

styvbarnsadoption eller närståendeadoption.47 Lämplighetsprövningen i domstol fungerar på 

samma sätt oberoende av vilken typ av adoption det rör sig om, men socialnämndens 

inblandning skiljer sig något åt beroende på om det är en adoption via adoptionsorganisation 

eller någon av de andra formerna av adoption. 

 

För att en adoptionsorganisation ska kunna påbörja sitt arbete krävs ett godkännande från 

socialnämnden i de blivande föräldrarnas hemkommun.48 För att socialnämnden ska ge sitt 

godkännande måste föräldrarna först genomgå en föräldrautbildning och därefter granskas vid 

en medgivandeprövning.49 Vid den bedömningen skall särskild hänsyn tas till sökandens 

kunskaper och insikter om adoptivbarn och deras behov och den planerade adoptionens 

innebörd, sökandens ålder, hälsotillstånd, personliga egenskaper och sociala nätverk.50 När 

socialnämnden sedan lämnar sitt samtycke till adoptionen så är det i form av ett samtycke för 

ett barn i viss ålder, samtycket är giltigt i 2 år.51  

 

                                                
45 4 kap 5 § FB. 
46 Arvill Sverne, Ebba och Svensson, Agnetha. Adoption. s. 39-40. 
47 Arvill Sverne, Ebba och Svensson, Agnetha. Adoption. s. 9-14. 
48 Arvill Sverne, Ebba och Svensson, Agnetha. Adoption. s. 59. 
49 Arvill Sverne, Ebba och Svensson, Agnetha. Adoption. s. 65. 
50	6	kap	12	§	SoL.	
51 Arvill Sverne, Ebba och Svensson, Agnetha. Adoption. s. 65. 
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När ett barn föreslagits för adoption lämnar socialnämnden sitt godkännande till att 

adoptionen får fortgå innan barnet kan tas hem till Sverige.52 Väl i Sverige måste 

adoptivföräldrarna lämna in en ansökan om adoption till tingsrätten på den ort där de har sitt 

hemvist. Tingsrätten har sedan att utreda att alla de formella förutsättningarna ur FB är 

uppfyllda.53 Det är denna kontroll som kallas för lämplighetsprövning. Beslutet ska fattas av 

en lagfaren domare och kan överklagas till hovrätten. Hovrättens beslut kan sedan överklagas 

till högsta domstolen.54 Det är socialnämnden som bevakar att ansökan lämnas till tingsrätten, 

före tingsrättens beslut i adoptionsfrågan har barnet inget juridiskt band till sina 

adoptivföräldrar.55  

 

2.3. Begreppet barnets bästa 

I alla frågor som rör barn ska barnets behov och intressen alltid beaktas. Enligt 

barnkonventionen ska barnets bästa, både sett ur samhällets perspektiv samt det individuella 

barnets, alltid vara den avgörande faktorn.  

 

Barnkonventionens artikel 3, som reglerar barnets bästa i alla situationer, lyder som följer;  

1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 

skall barnets bästa komma i främsta rummet.56(…) 

 

Artikel 12 i konventionen behandlar barns rätt att komma till tals i frågor som berör dem. 

Artikeln lyder: 

1.  Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.   

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt 

eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med 

den nationella lagstiftarens procedurregler, i alla domstols- och administrativa 

förfaranden som rör barnet.57 

                                                
52 Arvill Sverne, Ebba och Svensson, Agnetha. Adoption. s. 66. 
53 Arvill Sverne, Ebba och Svensson, Agnetha. Adoption. s. 72. 
54 Arvill Sverne, Ebba och Svensson, Agnetha. Adoption. s. 74. 
55 Arvill Sverne, Ebba och Svensson, Agnetha. Adoption. s. 67. 
56 3 art barnkonventionen.  
57 12 art barnkonventionen.		
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I svensk rätt har barnets bästa varit en rättslig målsättning sedan länge men begreppets 

innebörd har ändrats över åren.58 Vad som är till barnets bästa varierar beroende av tid och 

kultur. Det är ett både socialt och kulturellt begrepp som inte går att ge en övergripande 

generell innebörd.59 På grund av detta behöver begreppet ständigt uppdateras och omvärderas 

för att det ska hållas a jour.60    

 

Första gången barns rättigheter reglerades i svensk lag var under åren 1917-1920 i ett flertal 

olika regleringar som kom att kallas barnlagarna.61 År 1977 tillsattes en utredning för att se 

över om barns intressen och behov verkligen tillgodoses genom de svenska lagarna. I 

utredningen kom barns grundläggande behov att räknas upp, uppräkningen präglar fortfarande 

hur barnets bästa definieras. Listan över de grundläggande behoven har aldrig inkorporerats i 

sin fullhet i svensk lagtext, men i 6 kapitlet 1 § FB stadgas att barn har rätt till omsorg, 

trygghet och god fostran. Paragrafen är en utgångspunkt då ett barns bästa ska avgöras.62  

 

För att barnets bästa ska kunna tillvaratas måste även barnets egen vilja respekteras vilket 

stadgas i både 6 kapitlet 2a § FB, 6 kapitlet 11 § FB och barnkonventionens artikel 12. Högsta 

domstolen har i ett flertal fall illustrerat vikten av att barnets egen önskan ska ges företräde 

framför vad som anses vara till dess bästa så länge det inte finns starka skäl emot.63 Det är en 

allmän rättsprincip i Sverige att den som har ett av rättsordningen erkänt intresse ska ha 

talerätt när det rör det intresset. Barn bör därför ges en möjlighet att uttala sig i alla saker som 

rör dem.64 Enligt svensk lag ska ett barns åsikt beaktas i alla frågor där barnet berörs, med 

hänsyn till barnets ålder och mognad.65  

 

Barnets bästa får sin innebörd i varje enskilt fall genom en sammanvägning av ett objektivt 

betraktelsesätt, dvs. vad vuxna anser att barn rent generellt behöver för att må bra; typiska 

behov, samt specifika behov som skiljer sig åt från varje individ.66 Ett barns behov och 

                                                
58 Singer, Anna. Barnets bästa. s. 17. 
59 Singer, Anna. Barnets bästa. s. 18. 
60 Singer, Anna. Barnets bästa. s. 19. 
61 Singer, Anna. Barnets bästa. s. 21-24. 
62 6 kap 1 § FB samt Singer, Anna. Barnets bästa. s. 28-29.  
63 Singer, Anna. Barnets bästa. s. 31-32. 
64 6 kap 1 § FB och Singer, Anna. Barnets bästa. s. 32. 
65 6 kap 2a § FB. 
66 Singer, Anna. Barnets bästa. s. 34. 
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intressen, barnets egen uppfattning av sin situation, ska tillgodoses i alla aspekter som rör ett 

barn. Det primära ansvaret för ett barns välmående bär föräldrar och vårdnadshavare, 

samhället uppbär det subsidiära ansvaret.67 

 

När frågor som rör vårdnad, boende och umgänge avgörs finns det bara en målsättning och 

det är att finna den lösning som på bästa sätt tillgodoser barnets intressen.68 Eftersom det inte 

finns en allmän definition på vad som är ett barns bästa så blir det till sist domstolens 

respektive socialnämndens uppfattning, antaganden samt bedömning som blir avgörande i 

varje fall.69 

 

Det finns ett flertal områden inom juridiken där barn berörs och där deras bästa måste 

tillgodoses. Vad som är bäst för barnet kan se ut på olika sätt beroende på situationen.70 I 

exempelvis vårdnadstvister har det i svensk lag lyfts fram ytterligare faktorer som rätten har 

att förhålla sig till. Exempelvis ska utgången av målet främja en nära och god kontakt med 

båda föräldrarna och risken för att barnet far illa ska minimeras.71  

 

Barnombudsmannen kom år 2013 med ett förslag om en lista med faktorer för bedömning av 

ett barns bästa. Förteckningen skulle vara icke-uttömmande samt icke-hierarkisk men ge 

beslutsfattare något konkret att vända sig till inför en bedömning. Kommittén föreslog att 

faktorerna skulle vara; barnets åsikter, barnets identitet, bevarandet av familjemiljön samt 

upprätthållande av relationer, omsorg om barnet och barnets skydd och säkerhet, utsatta 

situationer, barnets rätt till hälsa samt barnets rätt till utbildning.72  

 

Väl att märka är att det i barnkonventionens 21:a artikel, rörande adoption, står att läsa att 

adoptionen ska vara till barnets bästa. Svensk lämplighetsprövning rör dock enbart vad som är 

till fördel för barnet.73 

 

2.4. Sammanfattning kapitel 2 

                                                
67 Singer, Anna. Barnets bästa. s. 45 och 89. 
68  Singer, Anna. Barnets bästa. s. 118. 
69  Singer, Anna. Barnets bästa. s. 119. 
70 3.1 art barnkonventionen. 
71 SOU 2005 s. 43.	
72 www.barnombudsmannen.se, hämtad 2016-02-10.  
73 4 kap 6 § FB samt 21 art barnkonventionen. 
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Adoption infördes i svensk rätt i och med lagen den 14 juni 1917 om adoption. Den som 

adopterade ett barn hade samma ansvar för barnet som en biologisk förälder skulle haft. 

Genom dåtidens adoption uppstod dock inget familjerättsligt band vilket främst hade inverkan 

på arvsrätten, ett adoptivbarn ärvde inte på samma sätt som ett biologiskt barn gjorde. För att 

en adoption skulle få ske fanns det ett antal förutsättningar. Ingen adoption fick fullbordas om 

det inte tycktes sannolikt att ett verkligt familjeband skulle komma att uppstå. Sist var ett 

tillstånd från domstol tvunget att inhämtas, domstolen hade att ta ställning till om adoptionen 

lämpligen borde äga rum. Varför prövningen på den tiden inte talade om barnets fördel eller 

bästa är en fråga som utreds i uppsatsens analys. 

 

År 1949 instiftades föräldrabalken. I och med den nya lagstiftningen gavs ett flertal kriterier 

som skulle kontrolleras i domstol. Bland annat måste den som är 12 år ge sitt medgivande till 

en adoption. Domstolen har att utreda att alla formella förutsättningar ur FB föreligger och att 

adoptionen är till fördel för barnet. 

 

Barnets behov och intressen måste alltid beaktas i frågor som rör barnet. Det är barnets bästa 

som ska vara avgörande. Begreppet barnets bästa är ett socialt och kulturellt begrepp som 

måste ges sin definition i varje enskilt fall. En riktlinje är att alla barn ska ha rätt till omsorg, 

trygghet och god fostran. Dessutom måste barnets vilja beaktas med hänsyn till barnets ålder 

och mognad. I svensk lagstiftning förekommer flera situationer där barnets bästa omtalas, 

lämplighetsprövningen sticker dock ut genom att istället tala om vad som är till barnets fördel. 

Hur dessa två begrepp hänger samman kommer diskuteras i analysen.  
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3. Gällande rätt – 4 kapitlet 6 § 1 st. FB 

I detta kapitel kommer lämplighetsprövningen i 4 kapitlet 6 § FB att presenteras. Först 

redogörs för paragrafen och dess innebörd för att sedan gå in djupare på de olika 

förutsättningar som paragrafen upprättar. Förutsättningarna presenteras separat var för sig. 

När praxis presenteras så refereras även till avgörande från hovrätten. Dessa avgöranden utgör 

inte gällande rätt, men de påvisar hur förutsättningen tolkas samt används i domstol när 

prejudicerande praxis saknas. 

 

3.1. 4 Kapitlet 6 § 1 st. FB 

”Rätten ska pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Tillstånd får ges endast om 

adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra 

det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet 

finns särskild anledning till adoptionen. Vid bedömningen av om det är lämpligt att 

adoptionen äger rum skall rätten, även när barnets samtycke inte behövs, ta hänsyn till 

barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.”74 

 

Så lyder regelverket för lämplighetsprövning idag. Redan när Sveriges första 

adoptionslagstiftning antogs, år 1917, var en adoption tvungen att godkännas av domstol för 

att bli gällande.75 När föräldrabalken infördes var lagstiftarens avsikt inte att skapa helt nya 

lagar utan endast att skilja alla lagar rörande barn samt förmynderskapslagen ifrån de regler 

som fanns avseende arv. Det gamla systemet med balkar, som Sveriges rikes lag redan delats 

upp i, skulle behållas. För det ändamålet skapades föräldrabalken. Lagarna var främst rent 

formella bearbetningar av den redan gällande rätt som fanns.76 

 

En ren bokstavstolkning av paragrafen ger oss att det är upp till domaren/domarna i målet att 

avgöra om adoptionen ska accepteras. För att adoptionen alls ska få tillåtas så krävs det att 

barnet kommer gynnas av adoptionen, alltså få det bättre genom adoptionen än ifall en 

adoption skulle utebli. Vidare måste den som vill adoptera antingen redan ha uppfostrat barnet 

eller ha för avsikt att göra det (främst aktuellt i fall med yngre barn eftersom ett myndigt barn 

inte anses kunna vara föremål för ytterligare uppfostran). Om adoptanten inte har kunnat 

                                                
74 4 kap 6 § 1 st FB. 
75 8 § och 10 § Lag den 14 juni 1917 om adoption.  
76 Prop. 1949: 93.	
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uppfostra barnet eller inte kommer kunna uppfostra det, kan adoptionen ändå godkännas om 

det föreligger särskilda omständigheter. Vägledning för vad som är att anse som särskilda 

omständigheter ges närmre i praxis. Hänsyn ska också tas till barnets vilja och rätten ska så 

långt möjligt låta barnet själv komma till tals. Paragrafens rekvisit är således att adoptionen 

ska vara till fördel för barnet, adoptanten ska antingen ha uppfostrat barnet eller önska 

uppfostra barnet eller i annat fall ha särskild anledning för adoptionen. Rätten ska ta hänsyn 

till barnets vilja.   

 

3.2. Till fördel för ”barnet” eller den som ska adopteras 

”Rätten ska pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Tillstånd får ges endast om 

adoptionen är till fördel för barnet (…)”77 

 

Utgångspunkten för att en adoption alls ska få beviljas är att adoptionen är till fördel för 

barnet, förutsättningen kan aldrig frångås.78 Vem som kan räknas som barn definieras i 

barnkonventionens första artikel som lyder ”I denna konvention avses med barn varje 

människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt enligt den lag som gäller barnet.”79 I 

svensk lag finns en definition på vem som är omyndig, den återfinns i 9 kapitlet 1 § FB och 

stadgar att ”Den som är under arton år (underårig) är omyndig (…)”.80 Huruvida dessa två 

bestämmelser gäller även lämplighetsprövningen vid adoption är dock oklart.  

 

Många av de lagar rörande barn som finns idag har sitt ursprung i lagar från början av 1900-

talet, långt före ratificeringen av barnkonventionen år 1990.81 Trots detta har konventionen 

kommit att betyda mycket för barnets ställning i Sverige. 

  

Barnkonventionen, eller FN:s konvention om barnets rättigheter, antogs av FN:s 

generalförsamling den 20 november år 1989. Konventionen består av fyra grundprinciper; 

icke-diskriminering (art 2), barnets bästa (art 3), barnets rätt till liv och utveckling (art 6) samt 

barnets rätt att komma till tals (art 12). Konventionen måste dock ses som en helhet och ingen 

artikel kan läsas helt för sig själv. 

                                                
77 4 kap 6 § 1 st FB. 
78 Arvill Sverne, Ebba och Svensson, Agnetha. Adoption. s. 22. 
79 1 art barnkonventionen.  
80 9 kap 1 § FB. 
81 Singer, Anna. Barnets bästa. s. 18 och 31. 



 21 

I Sverige ratificerades barnkonventionen den 21 juni år 1990 och dess bestämmelser har gällt 

i förhållande till Sverige från den 2 september samma år.82 Sverige är genom ratificering av 

konventionen skyldig att se till att artiklarna följs. Barnkonventionen har dock aldrig gjorts till 

svensk lag utan istället har den införlivats i svensk rätt genom harmonisering med de svenska 

lagarna.83 De artiklar ur barnkonventionen som främst blir aktuella i 4 kapitlet 6 § FB är 

artikel 3, 12 samt 21.84  

 

Artikel 21 bevakar barns rättigheter vid adoption och lyder: 

Konventionsstater som erkänner och/eller tillåter adoption ska säkerställa att barnets 

bästa främst beaktas och ska, 

1. säkerställa att adoption av ett barn godkänns endast av behöriga myndigheter, som i 

enlighet med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden och på grundval av all 

relevant och tillförlitlig information beslutar att adoptionen kan tillåtas med hänsyn 

till barnets ställning i förhållande till föräldrar, släktingar och vårdnadshavare och 

att, om så krävs, de personer som berörs har givit sitt fulla samtycke till adoptionen 

på grund av sådan rådgivning som kan behövas; 

2. erkänna att internationell adoption kan övervägas som en alternativ form av 

omvårdnad om barnet, om barnet inte kan placeras i en fosterfamilj eller 

adoptivfamilj eller inte kan tas om hand på lämpligt sätt i sitt hemland; 

3. säkerställa att det barn som berörs av internationell adoption åtnjuter garantier och 

normer som motsvarar dem som gäller vid nationell adoption; 

4. vidta alla lämpliga åtgärder för att vid internationell adoption säkerställa att 

placeringen inte leder till otillbörlig ekonomisk vinst för de personer som medverkar i 

denna; 

5. främja, där så är lämpligt, målen i denna artikel genom att ingå bilaterala eller 

multilaterala arrangemang eller överenskommelser och inom denna ram sträva efter 

att säkerställa att placeringen av barnet i ett annat land sker genom behöriga 

myndigheter eller organ. 

 

Artikel 21 barnkonventionen, som särskilt rör adoption, stadgar att det är barnets bästa som 

ska avgöra alla frågor. Vad som är barnets bästa går inte att ge en bestämd definition, det är 

                                                
82 Melin, Stefan. Barnkonventionen i svensk rätt. s. 9-10. 
83 DS 2011: 37. 
84 Melin, Stefan. Barnkonventionen i svensk rätt. s. 23-24 och 29. 
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inte samma i alla situationer och måste avgöras i varje enskilt fall med beaktande av barnets 

behov, intressen och situation. Särskilt när det handlar om beslut som kan få långtgående 

konsekvenser, så som en adoption, måste det enskilda barnets intressen beaktas.85 Barnets 

bästa, eller ”till fördel för barnet” som det heter i lämplighetsprövningen, ska vara det 

avgörande i ett adoptionsmål, en adoption som inte tycks vara till fördel för barnet får aldrig 

fortgå. Rätten måste i varje fall ställa sig frågan ”är detta barnet i behov av en adoption?”.86 

 

I ett rättsfall från år 1998 uttalade hovrätten att särskilt i fall då barnet är underårigt måste 

adoptionen lända till gagn för barnet. För att en sådan situation ska vara för handen, krävs att 

barnets rådande hemförhållanden är avsevärt mycket sämre än den effekt en ny 

familjesituation skulle ha. Hovrätten gav som exempel på en sådan situation att de biologiska 

föräldrarna är avlidna eller ekonomiskt/psykiskt oförmögna att ge barnet ordnade 

hemförhållanden. Domstolen ansåg dock att ett barn som kommer ifrån goda hemförhållanden 

med närvarande föräldrar och tillräckligt med ekonomiska medel inte gynnas av att adopteras 

bort även om barnet är bosatt i ett land där standarden är sämre än den är i Sverige.87  

 

Att barnets bästa är ett begrepp som väger tungt kan ses vid en utblick över andra områden 

där barn omfattas. Exempel på detta är ett fall från år 2012 då förvaltningsrätten beviljat 

uppehållstillstånd för en turkisk man vars barn var svenska medborgare och bosatta i landet. 

Domstolen menade att det var till fördel för barnen att kunna umgås med sin pappa. 

Argumentet om barnets bästa vägde så tungt att tillfälligt uppehållstillstånd beviljades på den 

grunden.88   

 

Det finns som tidigare nämnt ingen officiell definition på vad som är barnets bästa men ett 

förslag presenterades efter barnkommitténs huvudbetänkande och förarbeten till ändringar i 

socialtjänstlagen år 1997. ”Det som utifrån barnets egna önskemål, vetenskap och beprövad 

erfarenhet samt de hänsyn som måste tas i den specifika beslutssituationen bedöms vara bäst 

för barnet”.89 Ett annat förslag på vad som ska anses bäst för barnet presenteras i en SOU från 

1997 där den brittiske familjerättsexperten John Eekelaar föreslår att beslutsfattare på olika 

nivåer ska göra en bedömning av vad som är bäst för barnet genom att grunda sina beslut på 
                                                
85 Singer, Anna. Barnets bästa. s. 17. 
86 Kuttenkeuler, föräldrabalk.  
87 RH 1998: 59. 
88 UM 4590-12.	
89 Melin, Stefan. Barnkonventionen i svensk rätt. s. 16. 
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beprövad erfarenhet och vetenskap, för att sedan väga det samman med barnets egen 

uppfattning av vad som är bäst för honom/henne. Barnets egen åsikt bör dock inte inhämtas 

om det vistas i en miljö där en förälder kunnat påverka dess inställning.90 

 

Barnkonventionen talar om barnets bästa. Viktigt att notera är dock att det i 4 kapitlet 6 § FB 

står ”till fördel för barnet” och alltså inte barnets bästa.91 Betydelsen kommer att analyseras i 

uppsatsens femte kapitel. 

 

3.3. Har uppfostrat eller vill uppfostra 

”Tillstånd får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har 

uppfostrat barnet eller vill uppfostra det (…)92 

 

Redan i och med 1917 års lag om adoption var grundtanken att ett adoptivförhållande inte 

skulle få komma till stånd i en situation där det inte fanns säkra förutsättningar för att ett 

verkligt förälder- barn förhållande skulle uppstå, och de plikter som åvilar en 

förälder/vårdnadshavare skulle uppfyllas.93 Rätten skulle undersöka om adoptanten ”synes 

skickad att giva barnet en god uppfostran”.94 

 

Att sökanden ska ha uppfostrat barnet, eller ha för avsikt att uppfostra det, var således inte en 

ny idé då det infördes i FB år 1949, men ändock ett mer uttalat krav än tidigare.95 

Adoptionsinstitutet hade som ursprungligt syfte att tillförsäkra drägliga levnadsvillkor för 

barn, något en uppfostran får antas vara del i.96 

 

De allmänna förutsättningarna i 4 kapitlet 6 § FB gäller både då den som ska adopteras är 

minderårig eller då den är vuxen.97 För att en adoption ska kunna godkännas vid en 

lämplighetsprövning krävs, utöver att adoptionen är till barnets fördel, även att det föreligger 

                                                
90 SOU 1997: 116.  
91 FB samt barnkonventionen. 
92 4 kap 6 § 1 st 2 men FB. 
93 Flensburg, E.G. Advokaten juridisk rådgivare och formulärbok. s. 126. 
94 Flensburg, E.G. Advokaten juridisk rådgivare och formulärbok. s. 128. 
95 Flensburg, E.G. Advokaten juridisk rådgivare och formulärbok. s. 128 samt prop 1949: 93. 
96 LU 1908:19 s. 7. 
97 Kuttenkeuler, föräldrabalk. 
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en anledning för adoptionen. En sådan anledning kan vara att den som vill adoptera har 

uppfostrat barnet eller önskar att uppfostra det.98  

 

En vilja att uppfostra ett barn förutsätter i regel att barnet är under 18 år och omyndigt.99 En 

vuxenadoption kan därför svårligen omfattas av förutsättningen ”önskar uppfostra”, och faller 

därför oftare in under kriteriet ”har uppfostrat”. För att det ska kunna bli fråga om att 

adoptanten har uppfostrat barnet krävs det att barnet har uppnått viss ålder.100 Enligt ett 

förslag från 2008 års adoptionsutredning ska det vid adoptioner av vuxna särskilt beaktas om 

sökanden har uppfostrat den som han söker adoptera.101  

 

Enligt en utredning från år 2009 är det svårt att enbart från lagtexten dra några slutsatser om 

hur förutsättningarna för adoption ska tillämpas i varje enskilt fall. Vad som i lagtext menas 

med ”uppfostra” ger paragrafen om lämplighetsprövning ingen vägledning till.102 Adoptanten 

ska vara redo att ta samma ansvar för barnet som en förälder eller legal vårdnadshavare, eller 

redan ha tagit detta ansvar under ett flertal år. 

 

Sammantaget skulle det kunna antas att ”vill uppfostra” innebär att adoptanten tar på sig att 

bestämma i frågor som rör barnets angelägenheter, svara för barnets försörjning tills denne 

blir myndig och råda över den egendom som kan tänkas falla i barnets förvärv.103 Adoptanten 

åtar sig att i alla avseenden uppfylla det legala ansvar som en vårdnadshavare har dvs. 

omvårdnad, trygghet och en god fostran.104 

 

Förutsättningen att vilja uppfostra barnet är i många fall en förutsättning som är relativt enkel 

att uppnå. Många adoptioner sker via adoptionsorganisationer som förmedlar föräldralösa 

barn till barnlösa par. Det handlar då oftast om relativt unga barn som har flera år av 

uppfostran framför sig.105 I fall med närståendeadoptioner samt styvbarnsadoptioner, då 

barnet ofta är vuxet eller i tonåren, är förutsättningen dock svårare att bedöma.  

 
                                                
98 Kuttenkeuler, föräldrabalk. 
99 Prop 2000/01: 66 s. 13. 
100 Prop 2000/01: 66 s. 13 ec. 
101 JU 2007: 17. 
102 Kuttenkeuler, föräldrabalk. 
103 6 kap FB. 
104 6 kap 10a § FB och Schiratzki, Johanna. Barnrättens grunder. s. 86. 
105 Arvill Sverne, Ebba och Svensson, Agnetha. Adoption. s. 10.		
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I ett avgörande från högsta domstolen år 1985 ansökte ett gift par om att få adoptera makens 

15 år gamla brorson. Domstolen lade mycket vikt vid att maken under pojkens nio första år i 

livet, tog stor del i uppfostran. Rätten fann att det kunde ses som troligt att paret bidragit till 

pojkens uppfostran och att de på grund av dennes ålder, även skulle fortsätta bidra.106  

 

År 1991 avgjorde högsta domstolen ett liknande fall där makarna A ansökt om adoption av en 

14 år gammal brorson. Mannen i paret tog tidigt del i sin brorsons uppfostran och hade allt 

sedan dess bidragit till pojkens uppehälle. Makan A hade sedan sitt äktenskap med maken A, 

4 år tidigare, haft det praktiska ansvaret för pojken. Domstolen fann även i detta fall att 

makarna bidragit till pojkens uppfostran och att de även skulle fortsätta att uppfostra 

honom.107 

 

Fallen visar att för att kriteriet ”vill uppfostra” ska vara uppfyllt får en sammanvägning ibland 

göras med tidigare uppfostran. Ett barn som fyllt 15 år har bara 3 år kvar tills myndig ålder, 

men kan likväl komma att omfattas av önskan att uppfostra. Förutsättningen är inte alltid 

enbart en önskan om att uppfostra, baserat på barnets ålder kan det istället röra sig om vilken 

inverkan adoptanten haft och kan komma att ha på uppfostran.108 

 

I ett hovrättsavgörande från år 1981 hade ett gift par ansökt om att få adoptera mannens 17 år 

gamla brorson. Som skäl för adoptionen angavs att paret ville ge pojken en avsevärt bättre 

uppfostran samt en tryggare framtid. Hovrätten fann dock att eftersom paret inte haft någon 

närmre kontakt med pojken under de senaste tio åren, och inte heller givit några uppgifter om 

att tidigare ha bidragit till uppfostran, kunde de inte anses ha uppfostrat pojken. På grund av 

pojkens ålder kunde det inte heller föreligga en genuin önskan om att uppfostra honom. Då 

ingen annan omständighet framkommit avslog hovrätten ansökan.109 

 

I ytterligare ett hovrättsavgörande från år 1997 önskade makarna K adoptera makans 17 år 

gamla syster. När flickan var mellan två och sju år gammal var det makan K som stod för 

flickans uppfostran. Kontakten mellan systrarna hade sedan fortsatt och makarna önskade 

adoptera flickan för att fortsätta uppfostra henne samt befästa deras nära relation. Hovrätten 

                                                
106 NJA 1985 s. 651. 
107 NJA 1991 s. 21. 
108 NJA 1985 s. 651 och NJA 1991 s. 21. 
109 RH 1981: 199. 
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fann att syftet med adoptionen på grund av flickans ålder inte kunnat vara att uppfostra henne. 

På grund av den tidigare delaktigheten i hennes uppfostran samt den nära relationen skulle en 

adoption dock vara till fördel för flickan och hovrätten lämnar därför sitt bifall.110 

 

De två hovrättsavgörandena visar att domstolarna vid sin rättstillämpning tagit fasta på att 

önskan om att uppfostra ibland måste vägas samman med tidigare delaktighet i uppfostran 

samt särskilda anledningar, så som en nära relation. Även fast det i lagtext är tydligt 

strukturerat med olika förutsättningar så är det inte alltid som det går att använda dessa 

förutsättningar separat, ibland måste de ses tillsammans.  

 

Möjligheten att kunna företa en adoption även då den som vill adopteras nått vuxen ålder eller 

tonåren, fyller en viktig funktion.111 I praxis har det vid flera tillfällen framkommit att 

vuxenadoptioner endast ska ske undantagsvis, men även en vuxen kan ha intresse av att få 

befästa familjetillhörighet genom en adoption.112 En vanlig form av vuxenadoption i Sverige 

är så kallade styvbarnsadoptioner, alltså en adoption där en make adopterar den andra makens 

barn.113 Det finns också andra situationer där det kan vara av intresse för en vuxen person att 

bli adopterad. Ett exempel som nämns i SOU 2009: 61 är då den som vill adopteras varit 

familjehemsplacerad eller den som söker har varit förordnad som vårdnadshavare, men frågan 

om adoption har fått vänta till dess barnet mognat.114    

 

I ett hovrättsavgörande från år 2012 önskade en man adoptera sin makas biologiska dotter. 

Mannen hade bott tillsammans med flickan från det att hon var sex år tills hon flyttade 

hemifrån vid 18 års ålder. Kontakten mellan flickan och hennes biologiska pappa hade varit 

högst sporadisk och pappan var vid tiden för adoptionen avliden. Hovrätten fann att det ska 

råda restriktivitet vid vuxenadoptioner och att relationen inte var av sådan karaktär att den 

borde befästas genom en adoption, en relation hade ju faktiskt existerat mellan flickan och 

hennes biologiska far; och hon hade alltså redan två föräldrar som hade uppfostrat henne.115  

 

                                                
110 RH 1997: 102. 
111 SOU 2009: 61. 
112 Arvill Sverne, Ebba och Svensson, Agnetha. Adoption. s. 22 och SOU 2009: 61. 
113 Arvill Sverne, Ebba och Svensson, Agnetha. Adoption. s. 31. 
114 SOU 2009: 61. 
115 HovR OA 3134-12. 
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I ett avgörande från Göta hovrätt önskade en man adoptera sin makas två biologiska barn. 

Tingsrätten lämnade tillstånd till adoptionen av det yngre barnet eftersom hon bott med sin 

mamma och mannen sedan hon var åtta år gammal, och han således var den som har 

uppfostrat henne. Eftersom det dessutom inte fanns någon biologisk pappa med i bilden 

ansågs adoptionen vara till barnets fördel. Det äldre barnet hade aldrig bott med mannen och 

inte uppfostrats av honom i den mening som avses i 4 kapitlet 6 § FB. Hovrätten konstaterade 

trots detta att relationen dem emellan burit en tydlig prägel av fostran. Mannen hade varit ett 

stort och avgörande stöd under en svår period i barnets liv. Hovrätten ansåg att anledning för 

adoptionen förelåg.116 

 

I RH 1985:44 hade ett gift, och barnlöst par, ansökt om att få adoptera en man som vistats hos 

paret som krigsbarn år 1943-1946. Kontakten parterna emellan hade allt sedan dess varit tät 

och paret betraktade mannen som deras egen son. Hovrätten ansåg med hänvisning till den 

korta tidsperioden, att mannen inte kunde sägas ha uppfostrats av paret och eftersom han 

redan var vuxen kunde det inte heller bli fråga om att de skulle uppfostra honom. Den nära 

kontakt som uppstått mellan parterna, tillsammans med den tid de spenderat tillsammans 

ansågs dock kunna utgöra särskild anledning för adoptionen.117 

 

De ovan återgivna fallen har ingen prejudicerande verkan men visar ändå tydligt på en 

rådvillhet kring tillämpningen av paragrafen. Naturligtvis är varje situation speciell och måste 

behandlas efter hur den ser ut, men det tycks finnas ett väldigt stort svängrum för vilket utfall 

ett ärende kan få. Fallen visar dessutom att de olika förutsättningarna för adoption kan vägas 

samman på ett flertal olika sätt beroende på vad som passar den specifika situationen i det 

enskilda adoptionsfallet.  

 

3.4. Särskild anledning 

”Tillstånd får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat 

barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet 

mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen.”118 

 

                                                
116 HovR OA 32-11.	
117 RH 1985: 44. 
118 4 kap 6 § 1 st 2 men FB. 
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Före år 1981 löd det aktuella kriteriet ”Rätten skall pröva, huruvida adoptionen lämpligen må 

äga rum. Ej må tillstånd givas, med mindre adoptionen lända till gagn för barnet samt 

sökanden uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller eljest särskild anledning är till 

adoptionen.”119  

 

Enligt förarbete till föräldrabalken infördes adoptionsinstitutet för att skapa juridiska band där 

det redan finns - eller där möjlighet finns för familjerättsliga band att uppstå. Adoptioner 

skulle inte få användas för att föra ett namn vidare eller underlätta för utlänning att komma in 

i landet. I rättstillämpning före år 1981 upptäcktes dock vissa svårigheter med att tillämpa 

paragrafen. För att förtydliga dess syfte att skapa ett varaktigt och verkligt familjeband, 

utvecklades lagtexten till den form paragrafen har idag.120 Vad som menas med ”det 

personliga förhållandet” och ”särskild anledning” är dock fortfarande ganska otydligt, vilket 

har lett till att rättstillämpningen inte är konsekvent. 

 

I ett uppmärksammat fall från år 2002 önskade ett gift par adoptera kvinnans biologiska dotter 

som adopterats bort vid födelsen. Efter att dotterns båda adoptivföräldrar avlidit hade paret år 

1999 tagit kontakt med dottern och de hade spenderat mycket tid tillsammans och talats vid i 

telefon några gånger i veckan. Högsta domstolen konstaterade i sina domskäl att det 

personliga förhållandet som en adoption ska befästa bör vara av sådan natur som ett 

förhållande mellan förälder och barn. Bedömning av detta förhållande måste ske i varje 

enskilt fall och kan inte specificeras i lagtext. Med särskild hänsyn tagen till att det rör sig om 

biologisk mor samt dotter samt att adoptivföräldrarna båda är avlidna, ansåg domstolen att det 

förelåg en sådan djup relation som erfordras för särskilt tillstånd till adoption.121 

 

År 1989 framhöll högsta domstolen i ett rättsfall där en man önskade adoptera en 21 år 

gammal yngling från Gambia, följande om adoptioner av vuxna utländska medborgare; en 

adoption av en utländsk medborgare bör inte ges tillstånd då syftet med adoptionen är att 

underlätta för den adopterade att få uppehållstillstånd i landet. Inte heller en önskan om att ge 

personen bättre levnadsförhållanden är skäl nog för adoption. Kraven på den personliga 

relationen bör vara strängare när det rör sig om vuxna personer som kommer ifrån utlandet, 

för att motverka att adoptionsinstitutet utnyttjas till annat än sitt syfte. I det aktuella fallet 

                                                
119 prop 1980/81: 112. 
120 prop 1980/81: 112.	
121 NJA 2002 s. 425. 
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ansågs en relation liknande den som finns mellan far och son, föreligga sedan länge. Mannen 

hade sörjt för ynglingens uppehälle samt skolgång under lång tid och de hade haft en nära 

kontakt allt sedan ynglingen var 12 år gammal.122    

 

År 2015 avgjorde högsta domstolen ett adoptionsmål där en man ville adoptera sin makas 

vuxna son. När ansökan lämnades hade paret varit gifta i enbart ett år men domstolen fann att 

mannen känt både sin maka och hennes son i flera år och att relationen var av sådan karaktär 

att den kunde liknas vid den mellan förälder och barn. Relationen hade fått växa fram över ett 

flertal år. Högsta domstolen lämnade därför bifall till adoptionen.123 

 

År 1986 ansökte en man om att få adoptera sin systerson. Mannen hade god ekonomi och 

ägde en fastighet men saknade egna bröstarvingar. Systersonen hade sedan tre års ålder 

spenderat merparten av sina somrar hos sin morbror och dessutom tillbringat alla storhelger 

hos denne. Männen hade en god relation till varandra och även till systern och hennes man. 

Högsta domstolen konstaterade vid sin prövning att enligt förarbeten så kan särskild 

anledning till adoption föreligga då ett nära släktskap är för handen, särskilt då adoptanten vill 

efterlämna sitt namn samt egendom. Att företa en adoption enbart för att ändra namn eller 

kringgå arvsskattebestämmelser är dock inte förenligt med adoptionsinstitutets syfte. Ett nära 

personligt förhållande måste föreligga och domstolen ansåg att ett sådant förhållande inte 

påvisats, särskilt inte med hänsyn tagen till pojkens goda relation till sina föräldrar. 124  

 

3.6. Barnets rätt att komma till tals 

”Vid bedömningen av om det är lämpligt att adoptionen äger rum skall rätten, även när 

barnets samtycke inte behövs, ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och 

mognad.”125 

 

”Den som har fyllt tolv år får inte adopteras utan eget samtycke. 

   Sådant samtycke behövs dock inte, om den som skall adopteras  

1. är under sexton år och det skulle skada honom eller henne att bli tillfrågad, eller 

                                                
122 NJA 1989 s. 67. 
123 NJA 2015 s. 546.	
124 NJA 1986 s. 604. 
125 4 kap 6 § 1 st 3 men FB. 
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2. är varaktigt förhindrad att lämna samtycke på grund av en psykisk störning eller på grund 

av något annat liknande förhållande.”126 

 

Enligt svensk lag får ett barn som fyllt 12 år inte adopteras utan att själv ge sitt samtycke till 

adoptionen. Hur samtycket ska se ut finns det inga formella regler för, men som regel sker 

samtycket antingen direkt till domstolen eller till en representant för socialnämnden.127 Ett 

barn som är yngre än 12 år behöver inte samtycka till adoptionen, finner rätten det lämpligt 

kan adoptionen ske mot barnets vilja. Barnets vilja ska dock alltid beaktas med hänsyn till 

barnets ålder och mognad. Barnets åsikt inhämtas vanligen genom att en av socialnämndens 

tjänstemän träffar och talar med barnet, som regel sker detta alltid om barnet är över fyra år 

gammalt.128 

 

”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten 

att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas 

betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.”129  

 

När Sverige ratificerade barnkonventionen fick principen om att barn ska få komma till tals, 

ytterligare stöd. Barn som kan bilda egna åsikter ska fritt få uttrycka dessa, men likväl erinras 

också om att barnets åsikt ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder samt mognad. 

Adoptionslagstiftningen är den enda som anger en ålder där barnet faktiskt måste höras och 

där barnets åsikt har avgörande verkan.130 Hur rätten ska förhålla sig till att barnets åsikter ska 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad är inte klart definierat.  

 

I ett fall från år 1998 fann hovrätten att en 10 år gammal flickas samtycke till adoption inte 

kunde tillmätas större betydelse än det faktum att hon skulle komma att juridiskt avskäras från 

sina biologiska föräldrar.131 Jämförelsevis har högsta domstolen i ett vårdnadsmål från år 

1995 tillåtit en 13 år gammal flickas önskan om med vem hon ville bo, avgöra målet. Rätten 

                                                
126 4 kap 5 § FB. 
127 Arvill Sverne, Ebba och Svensson, Agnetha. Adoption. s. 31. 
128 Arvill Sverne, Ebba och Svensson, Agnetha. Adoption. s. 32. 
129 12 art barnkonventionen. 
130 Singer, Anna. Barnets bästa. s. 31-32. 
131 RH 1998: 59.  
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sa då att så länge barnets önskan inte kan befinnas vara till skada för barnet själv så bör dess 

vilja få avgöra målets utgång.132  

 

I förarbeten till 4 kapitlet 6 § 1 st. FB, från år 1995, talas om att syftet med tillägget om ett 

barns åsikt, är att tillförsäkra barn rätt att höras i mål där de berörs. Ett barns bästa ska inte 

avgöras utan att barnets egen inställning beaktas. Den som verkställer en utredning i ett mål 

där ett barn berörs ska så långt som möjligt försöka reda ut vad barnet har för inställning och 

önskan, samt redovisa resultatet för rätten.133  

 

I ett fall från år 2010 beträffande prövningstillstånd i hovrätten konstaterade högsta domstolen 

att tingsrätten avslagit en adoptionsansökan trots att den aktuella 16 år gamla flickan 

uttryckligen gett sitt samtycke till adoptionen. I andra typer av mål som berör barn läggs i 

enlighet med praxis, stor vikt vid vad en 16-åring önskar när domstolen fattar sitt beslut. Det 

finns dock för närvarande ingen motsvarande praxis när det handlar om adoptioner, och det är 

av stor vikt att gå djupare in på frågan om vilken betydelse ett barns vilja ska ha i ärenden om 

adoption.134 Annars riskerar bedömningen av vilken vikt barnets vilja ska tillmätas att bli 

godtycklig och starkt påverkad av vilken syn rätten har på barnets behov.135 

 

3.7. Förälders samtycke 

”Den som inte har fyllt arton år får ej adopteras utan föräldrarnas samtycke.”136 

 

Enligt ett avgörande från högsta domstolen år 2006 är denna regel ovillkorlig och kan inte 

frångås.137 Regeln rör dock ett omyndigt barn och träffar därför inte situationer när det rör sig 

om vuxenadoption. Föräldrar till ett myndigt barn som vill adopteras ska dock alltid beredas 

tillfälle att lämna sin åsikt, vilken vikt denna åsikt ska tillmätas är dock inte ett fullt utrett 

område.138 

 

                                                
132 NJA 1995 s. 398. 
133 Prop 1994/95: 224. 
134 NJA 2010 s. 461. 
135 Singer, Anna. Barnets bästa. s. 32. 
136 4 kap 5a § 1 st 1 men FB. 
137 NJA 2006 s. 505. 
138 Arvill Sverne, Ebba och Svensson, Agnetha. Adoption. s. 37. 
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I ett rättsfall från år 1989 önskade en man få adoptera sin hustrus biologiska, vuxna, dotter. 

Dottern som växt upp med mannen, önskade själv adopteras och hade sedan tonåren inte haft 

någon kontakt med sin biologiska pappa. Den biologiska pappan motsatte sig dock adoptionen 

eftersom en adoption skulle kunna hämma hans framtida relation med dottern. Högsta 

domstolen konstaterade att skälen för att tillåta en adoption blir svagare då det rör sig om en 

relation som uppkommit efter att barnet nått vuxen ålder eller i en situation där barnet 

fortfarande har kontakt med en biologisk förälder. I ljuset av att flickans biologiska pappa 

motsatte sig adoptionen ansåg domstolen därför att det inte förelåg särskild anledning att 

tillåta adoptionen.139 

 

I ett annat fall, också ifrån år 1989, önskade en man adoptera sin frus två vuxna barn. Barnens 

biologiska pappa motsatte sig adoptionen då han hade kontakt med båda barnen och önskade 

fortsätta relationen, något som vitsordats av båda barnen. Högsta domstolen uttalade även här 

att ingen särskild anledning för adoption kan anses föreligga när relationen upprättats i vuxen 

ålder och när en biologisk förälder fortfarande finns med i bilden.140  

 

I ett fall från år 2003 där en man önskade adoptera sin makas dotter som bott samman med 

dem sedan tre års ålder och vars kontakt med den biologiska fadern varit icke existerande 

sedan flickans tonår, gav hovrätten som skäl för ett avslag följande motivering. Vid 

bedömning av om adoption lämpligen må äga rum ska största hänsyn tas till vad den förälder 

som inte har vårdnad uttrycker för åsikt om åtgärden. I det aktuella fallet ansågs adoptionen 

inte kunna vara till dotterns fördel eftersom hennes biologiska pappa motsatte sig en 

adoption.141 

 

3.8. Sammanfattning kapitel 3 

Då föräldrabalken instiftades år 1949 var dess innehåll främst rent formella bearbetningar av 

redan existerande rätt rörande barn. Enligt 4 kapitlet 6 § FB är rekvisiten för en adoption att 

den är till fördel för barnet, adoptanten har uppfostrat -, önskar uppfostra barnet eller särskild 

anledning föreligger, samt att hänsyn tas till barnets egen vilja. 

 

                                                
139 NJA 1989 s. 401. 
140 NJA 1989 s. 406.	
141 RH 2003: 18. 
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Enligt barnkonventionen, som Sverige ratificerade 1990 genom harmonisering med svenska 

lagar, är alla under 18 år att anses som barn. Hur detta förhåller sig till det absoluta kravet på 

att ingen adoption får företas om den inte är till fördel för barnet, när det även finns 

vuxenadoptioner är en intressant fråga som diskuteras i kapitel fem.  

 

I alla beslut med långt gående konsekvenser måste det enskilda barnet beaktas. Barnets bästa 

är ett svårdefinierat, ständigt föränderligt uttryck. Familjerättsexperten John Eekelaar har 

föreslagit att rätten måste blanda beprövad erfarenhet och vetenskap med barnets egen 

uppfattning i varje enskilt fall. Svensk adoptionslagstiftning nämner dock inget om just 

barnets bästa utan talar istället om att en adoption måste vara till barnets fördel. Hur de olika 

uttrycken förhåller sig till varandra synes oklart och kommer analyseras närmre i kapitel fem.  

 

Ett barn som är 12 år eller mer får inte adopteras utan sitt eget samtycke, det finns dock inga 

formella regler för hur samtycket ska se ut. Alla barn som är gamla nog att ha danat sig en 

egen åsikt ska ges möjlighet att redogöra för denna med hänsyn tagen till barnets ålder och 

mognad. Vad innebär denna reglering? Hur avgörs vilken roll ett barns åsikt ska spela vid en 

adoption? 

 

Vuxenadoptioner bör ske endast undantagsvis och med syfte att skapa ett varaktigt och 

verkligt familjeband, men vad är då detta familjeband och när har ett sådant band uppstått? 
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4. Norge – en komparation 

4.1. Inledande utgångspunkter 

I Norge regleras adoptionsinstitutet i Lov om adopsjon (adopsjonsloven) vilken trädde i kraft 

1 januari 1987. Första kapitlet i lagen reglerar villkor för adoption, i andra kapitlet regleras 

anonyma adoptioner, kapitel tre tar sikte på de rättsliga effekter som en adoption får, kapitel 

tre A handlar om adoptionsförmedling samt godkännande av adoptivhem, kapitel fyra tar upp 

frågor som kan uppstå när det är internationella adoptioner och i det femte och sista kapitlet 

regleras ikraftträdelse samt ändring av andra lagar.142 Den norska motsvarigheten till 

lämplighetsprövning kallas adopsjonsbevilling.143 

 

I 1 kapitlet 1 § adopsjonsloven stadgas att  

”Adopsjon skjer ved bevilling fra departementet 

Departementet skal utstede adopsjonsbevillingen uten å prøve om vilkårene i loven er til 

stede, når fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har fattet vedtak etter barnevernloven 

§ 4-20 annet og tredje ledd, og vedtaket er endelig”.144 

 

För att en adoption ska bli giltig i Norge ska den godkännas av barne- og 

familiedepartementet145 som är ett av den norska regeringens departement.146 Om ett 

slutgiltigt beslut om adoptionen redan har fattats av den norska motsvarigheten till 

länsstyrelse, fylkesnemnda, och det är i enlighet med Barnevernloven 4-20 §§ så ska 

departementet utfärda bevis om adoption utan att vidare pröva målet. 

 

 I 1 kapitlet 2 § föreskrivs att  

”Adopsjonsbevilling må bare gis når det kan antas at adopsjonen vil bli til barnets beste. Det 

krevs videre at den som soker om å adoptere, enten onsker å oppfostre barnet eller har 

oppfostret det, eller at det foreligger annen saerlig grunn til adopsjonen.”147 

 

                                                
142 Lov om adopsjon. 
143 1 kap 1 § Lov om adopsjon. 
144 1 kap 1 § 1 st Lov om adopsjon. 
145https://www.jusstorget.no/glossary/adopsjonsbevilling/ 
    www.jusstorget.no, hämtad 2016-04-04. 
146https://www.regjeringen.no/no/dep/bld/id298/ 
    www.regjeringen.no, hämtad 2016-04-04. 
147 1 kap 2 § Lov om adopsjon.	
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För att departementet ska bevilja adoptionen krävs att det kan antas att adoptionen kommer bli 

till barnets bästa och att den som söker om att få adoptera antingen vill uppfostra barnet, har 

uppfostrat det eller att det finns annan särskild anledning till adoptionen. 

 

I 1 kapitlet 6 § ges regler om barns rätt att komma till tals rörande en adoption. 

”Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal 

informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse om adopsjonsbevilling skal 

gis. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 

Den som har fylt 12 år, kan ikke adopteres uten eget samtykke.”148 

 

I enlighet med norsk rätt kan ett barn som fyllt 12 år inte adopteras utan sitt samtycke. 

Samtycket blir dock utan verkan om barnet inte fått tillräcklig information om vad adoptionen 

innebär.149 Skulle barnet välja att inte uttala sig i frågan kan adoptionen inte fortgå, barnet har 

en absolut rätt att enbart adopteras när han eller hon själv lämnar sitt samtycke.150   

 

Ett barn som ännu inte fyllt 12 år men som fyllt sju kan adopteras utan sitt samtycke. Barnet 

måste dock ges chansen att höras innan ett beslut fattas. Är barnet yngre än sju ska det höras 

om det är moget nog att ha bildat sig en egen uppfattning. På samma vis får beslutsfattaren 

lägga vikt vid barnets åsikt efter barnets ålder och mognad.151 

 

I 3A kapitlet 16e § står  

”Den som er bosatt i Norge må ikke adoptere barn fra fremmed stat uten forhåndssamtykke 

fra departementet. 

Departementet skal utrede søkerne før samtykke etter første ledd gis. Når departementet ber 

om det, skal kommunen bistå i å opplyse en søknad om forhåndssamtykke etter første ledd. 

Kommunen skal også bistå i å opplyse en søknad om adopsjon etter barnets ankomst til 

Norge, slik at adopsjonen kan gjennomføres. 

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om behandlingsmåten, utredning av søkerne, 

vilkårene for å gi forhåndssamtykke og kravene til søkernes egnethet, herunder krav til alder, 

                                                
148 1 kap 6 § Lov om adopsjon. 
149 Q – 1045. 
150 NOU 2009: 21. 
151 NOU 2009: 21.	
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helse, vandel, samlivets varighet, økonomi, bolig og deltakelse på adopsjonsforberedende 

kurs. Departementet kan i forskrift også stille særlige krav til enslige søkere.”152 

 

För att någon som är bosatt i Norge ska tillåtas adoptera ett barn ifrån ett främmande land 

krävs ett förhandssamtycke ifrån departementet. Innan ett sådant förhandssamtycke ges ska 

departementet utreda de sökande. Om departementet begär det ska kommunen hjälpa till i 

kontakten med de sökande. Departementet kan ge närmre regler om hur utredningen ska ske, 

vilka krav som ska ställas på den som vill adoptera etc. 

  

Norge har precis som Sverige ratificerat FN:s barnkonvention, och år 2003 gjordes 

barnkonventionen till norsk lag. I Norge gäller barnkonventionen framför all annan lag om en 

konflikt uppstår. I en utvärdering som gjordes år 2009 konstaterades att inkorporeringen av 

barnkonventionen har lett till att skyddet för barn blivit starkare än före barnkonventionens 

inkorporering. 153 

 

4.2. Krav för adoption 

”Adopsjonsbevilling må bare gis når det kan antas at adopsjonen vil bli til barnets beste.”154 

 

Norsk lag angav före år 1986 att adoption endast fick ske när det fanns anledning att tro att 

adoptionen skulle bli till barnets bästa. I och med att adoptionslagen från år 1917 ändrades på 

80-talet byttes det något vaga uttrycket ut mot den nuvarande lydelsen. Barnets bästa är en 

absolut grundförutsättning för att en adoption skall tillåtas, inte minst sedan FN:s 

barnkonvention upptogs som norsk lag.155 

 

I den ursprungliga adoptionslagstiftningen från år 1917, angavs att en adoption inte fick ske 

om den inte var ”til gagn for barnet”. Lydelsen ändrades senare till den nuvarande, med 

motiveringen att det tidigare uttrycket inte överensstämde med övrig lag och att bytet inte 

skulle leda till någon större skillnad för paragrafens betydelse.156 

 

                                                
152 3A kap 16e § Lov om adopsjon. 
153 NOU 2009: 21.  
154 1 kap 2 § 1 men Lov om adopsjon. 
155 Ot.prp.nr.40 (1984-85). 
156 Prp. 171L (2012-2013). 
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När adoptionslagen ändrades år 1986 valde norska myndigheter att flytta vad de kallar för 

föremålsparagraf, fram i lagen. Föremålsparagrafen är den aktuella meningen om barnets 

bästa. Att ge barnet en så god framtid som möjligt, att värna dess bästa, anses vara hela 

meningen med en adoption.157 

 

Barnets bästa är ett omdiskuterat begrepp såväl i Sverige som i Norge, i en inställning från 

den norsk justiskomiteen avseende ändringar i adoptionsloven, talas det om ett barns rätt till 

ett gott hem och en harmonisk uppväxt som avgörande vid en avvägning om barnets bästa. 

Familjen som ska ta emot barnet bör redan innan vara så stabil och harmonisk som möjligt.158 

 

I ett avgörande från Norges Høyesterett, där en fosterhemsplacerad flicka var föremål för en 

adoptionsansökan, uttalade rätten att för att en adoption ska vara till ett barns bästa bör det 

finnas tungt vägande skäl för adoptionen. Skälen för en adoption måste vara så starka att det 

uppväger det faktum att en adoption bryter alla juridiska band med en biologisk förälder. I 

målet i fråga hade den då sju år gamla flickan en fungerande kontakt med sin biologiska 

pappa som önskade upprätthålla kontakten och motsatte sig en adoption. Domstolen ansåg att 

det på grund av flickans ringa ålder ännu inte var klarlagt vilket behov av kontakt hon skulle 

komma att ha med sin biologiska far och därför fanns ännu inte tillräckligt starka skäl för en 

adoption.159 

 

I en dom år 2015 avgjorde Norges högsta domstol ett mål rörande en nio år gammal pojke 

som allt sedan ett års ålder varit placerad hos fosterföräldrar som nu önskade adoptera honom. 

Pojkens mamma motsatte sig adoptionen och menade att det inte var till pojkens bästa att hon 

fråntogs sitt föräldraskap. Domstolen motiverade sitt ställningstagande med utgångspunkt i 

barnkonventionen. Barnets bästa måste prövas i varje fall med hänsyn taget till både vad som 

rent generellt är ett barns bästa samt vad som är det specifika barnets bästa. Det rent generella 

får avgöras med hjälp av exempelvis forskning inom barnpsykologi samt barnpsykiatri. Hur 

förhållandet mellan generell samt individuell inställning ska se ut är inte fullt utrett. Det 

generella kan vara starkt nyanserat och påverkas av exempelvis barnets ålder. I fallet kom 

domstolen till beslutet att en adoption var till pojkens bästa.160  

                                                
157 Innst. O. Nr. 19 (1985-86).	
158 Innst. O. Nr. 19 (1985-86) s. 3. 
159 HR -2015-02041-A. 
160 Rt. 2007 s. 561. 
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I en artikel ifrån tidningen NRK säger Skivenes161 att det bästa för ett barn är att få bo hos 

sina föräldrar. När detta inte är möjligt är det bättre att barnet blir adopterat än att det ska 

slussas runt bland fosterhem och institutioner. En adoption ger barnet ett varaktigt hem vilket 

skapar en känsla av trygghet och hemmahörande.162  

 

”Det krevs videre at den som soker om å adoptere, enten onsker å oppfostre barnet eller har 

oppfostret det, eller at det foreligger annen saerlig grunn til adopsjonen.”163 

 

Enligt en utredning ifrån år 2009 är det huvudsakliga syftet med en adoption att ge barn 

trygga uppväxtvillkor och etablera eller bekräfta en relation. Adopsjonsloven kom till som ett 

led i det nordiska lagsamarbetet och var redan från början ett rättsinstitut där barnets bästa 

alltid skulle ligga till grund för alla beslut.164  

 

Sedan 2000-talet är styvbarnsadoptioner den vanligast förekommande typen av adoption i 

Norge. Vanligen är en styvbarnsadoptions främsta syfte inte att ge barnet trygga barndomsår 

utan snarare att erkänna ett socialt etablerat band. Kriteriet att den sökande ska ha uppfostrat 

barnet visar att adoption är till för familjebildning. Normalt ska barnet bo eller ha bott med 

sökanden och sökanden ska ha eller ha haft det faktiska ansvaret för barnets personliga och 

ekonomiska förhållanden.165   

 

Lagen i sig har ingen bestämmelse om hur lång period den sökande ska ha deltagit i barnets 

uppfostran, men som regel godkänner myndigheterna inte en adoption där förhållandet 

förelegat under en kortare period än fem år. Myndigheten har att utreda hur stabil den aktuella 

familjerelationen är och en kort tidsperiod kan svårligen ge stöd för varken det ena eller det 

andra.166 

 

                                                
161 En disputerad amanuens som leder ett forskningsprojekt om barnets skydd i olika länder. 
162http://www.nrk.no/livsstil/--adopsjon-best-for-barnet-1.6861787 
     www.nrk.no, hämtad 2016-04-05. 
163 1 kap 2 § 2 men Lov om adopsjon. 
164 NOU 2009: 21. 
165 NOU 2009: 21. 
166 NOU 2009: 21. 
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För fall där sökanden varken har uppfostrat barnet eller kommer delta i dess uppfostran har 

möjligheten ”annen saerlig grunn” uppställts. Vad som menas med kriteriet ger lagen och dess 

förarbeten lite vägledning kring. En situation där adoption kan ske på grund av särskild 

anledning, har i förarbeten beskrivits som en situation där den sökandes make eller maka har 

uppfostrat barnet.167 

 

Adoptioner på grund av särskild anledning sker sällan när det rör adoption av minderårig, utan 

riktar sig mer mot de situationer då personen har fyllt 18 år. För en adoption av myndig 

person krävs till att börja med att de allmänna villkoren i adopsjonsloven är uppfyllda.168 För 

att särskild grund sedan ska föreligga krävs att adoptionen kommer bli till den adopterades 

bästa. Men ”särskild grund” används restriktivt och med en tillförsikt för att 

adoptionsinstitutet inte ska komma att missbrukas.169   

 

4.2. Sammanfattning kapitel 4 

Norges adoptionsregler stadgas i lov om adopsjon från år 1987. En adoption i Norge måste 

godkännas av barne- og familiedepartementet. För att det ska bli tal om ett godkännande 

måste adoptionen vara till barnets bästa och sökanden ska antingen önska uppfostra -, ha 

uppfostrat barnet, eller ha en särskild anledning för adoptionen, precis som i Sverige.  

 

Barn över 12 år har en absolut vetorätt och kan inte adopteras utan sitt samtycke, men alla 

barn över sju år ska höras och ett yngre barn ska med beaktande av ålder och mognad också 

ges tillfälle att yttra sig om så önskas. Varför Norge har ytterligare en åldersgräns diskuteras i 

analysen. 

 

Norge gjorde år 2003 barnkonventionen till norsk lag och har allt sedan dess inställningen att 

en adoptions främsta syfte är att ge barnet en så god framtid som möjligt. Varje barn ska ha 

rätt till ett gott hem och en harmonisk uppväxt. Bäst för barnet är att få bo med sina föräldrar 

men i fall där det inte går är det bättre med en adoption än att barnet ska slussas runt. De 

vanligast förekommande adoptionerna i Norge är styvbarnsadoptioner. Den typen av adoption 

går främst ut på att erkänna ett socialt etablerat band. Normalt anses att en adoption av ett 

äldre barn, eller en vuxen, endast kan komma till stånd då barnet bor eller har bott med 

                                                
167 Ot.prp.nr. 40 (1984-85) s. 24.	
168 NOU 2009: 21. 
169 Q-1045.	
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adoptanten samt adoptanten har eller har haft det faktiska ansvaret för barnets personliga och 

ekonomiska förhållanden. I praxis har det godtagits att familjebandet har förelegat i minst fem 

år före adoptionen, något som analyseras i nästa kapitel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

5. Analys 

5.1. Den svenska lämplighetsprövningens syfte – frågeställning 1 

Adoption infördes som rättsligt institut i svensk rätt för nära 100 år sedan, under en tid som 

präglades av första-, och andra världskriget. Synen på vad som var till ett barns fördel bör ha 

skilt sig åt från den syn vi har i dagens Sverige. Idag lever vi i ett samhälle som kan fokusera 

på mer än bara de mest grundläggande behoven. Att alla barn i Sverige ska ha mat på bordet 

och tak över huvudet har länge varit givet, något som vi inte på samma sätt som tidigare 

behöver fokusera på. Idag kan vi lägga mer vikt på frågor om vad barnet själv önskar, vart 

uppväxten blir mest trygg samt vilka relationer som i högst grad kommer gynna barnets 

utveckling. Så har det dock inte alltid sett ut. Lagen den 14 juni 1917 om adoption, talar för 

att det vid dess instiftande, var av större vikt att främja barns basala levnadsbehov såsom ett 

hem och föda. 

 

Den lagstiftning som fanns rörande adoptioner före föräldrabalken synes inte ha haft samma 

uttalade skydd för barnets intressen som adoptionslagstiftningen har idag. Lagtexten i sig 

tycks ha fokuserats mer på att skapa ett regelmässigt förfarande för adoptionsinstitutet än 

definierat hur ett barns perspektiv ska ges betydelse.  

 

Slutsatsen att den tidigare adoptionslagstiftningen inte fanns till för att tillvarata barnets alla 

intressen på samma sätt som lagstiftningen idag, kan dock vara starkt påverkad av att 

begreppet ”barnets bästa” är ett relativt odefinierat begrepp vars betydelse tycks vara under 

ständig förändring. Adoptionsbestämmelserna ifrån år 1917 stadgade att ingen adoption fick 

företas om den inte skulle ge barnet drägliga levnadsförhållanden. Ingen ytterligare 

vägledning finns för vad som ska betraktas som drägliga levnadsförhållanden, men eftersom 

adoptionsinstitutet kom till som en motvikt till det allt mer tilltagande fosterhemmen och 

barntiggare, så kan det antas att drägliga levnadsförhållanden innefattade alla livssituationer 

där barnet slapp tigga för sitt uppehälle eller slussas mellan olika fosterhem. På den här tiden 

var detta kanske det bästa staten kunde göra för ett barn, garantera att det slapp leva på gatan.  

 

Rätten hade att förhålla sig till om adoptionen lämpligen borde äga rum. Med detta tycks ha 

avsetts att ett verkligt familjeband skulle kunna växa fram mellan parterna, vilket talar för att 

det redan då fanns en önskan om att barnet utöver basala behov även skulle ges kärlek och 

trygghet, något som får antas ligga inom begreppet ”till fördel för barnet”. Adoptionsinstitutet 
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stadgade dock ingen arvsrätt mellan adoptivbarn och adoptivförälders föräldrar, vilket kan 

tyckas ofördelaktigt för barnet. Anledningen till detta är inte helt klarlagd men möjligen kan 

samma tanke ligga bakom detta som tanken bakom att existerande bröstarvingar skulle vara 

ett hinder för adoption. Lagens förarbeten talar inte om varför bröstarvingar utgör hinder för 

en adoption men det presumeras ha haft att göra med en önskan om att skydda bröstarvingars 

arvsrätt.  

 

Eftersom det var av stor betydelse att främja och skydda grundläggande behov skulle det 

möjligen kunna vara så att lagstiftaren sökte se till alla barns bästa genom att skydda deras rätt 

till arv. Istället för att se till ett enskilt barns bästa, så kanske lagstiftaren försökte se barn som 

en grupp.  

 

När adoptioner började företas i Sverige var det troligen vanligare att det handlade om barn 

som var några år gamla än om spädbarn. Lagen föreskrev att barnets samtycke alltid var 

tvunget att inhämtas, någon åldersgräns angavs inte. Hur detta löstes då barnet inte ännu 

kunde ge sin åsikt, ger förarbeten inget svar på och det får därför antas att det var sällsynt med 

adoptioner av barn som var för unga för att lämna sitt samtycke. Tanken tycks i alla fall ha 

varit att barnet självt skulle samtycka till adoptionen vilket måste ses som en del i att se efter 

vad som är till fördel för barnet. 

 

Sammanfattningsvis tycks lagen ha tillkommit för att tillvarata barnets chans till en framtid. 

Att värna barnets bästa intressen innebar inte samma saker då som det gör nu, men tanken 

tycks redan från start ha varit den samma; att skapa en situation till fördel för barnet. 

 

5.2. Lämplighetsprövningen i Sverige och Norge – frågeställning 2 

I många avseenden har Sverige och Norge liknande adoptionslagstiftning. Troligen beror 

detta på att båda ländernas ursprungliga adoptionslagstiftningar tillkom samtidigt och under 

samarbete unionerna emellan. De två lämplighetsprövningarna är, sett till lagtexten, mycket 

lika varandra, vilket synes logiskt både med avseende på samarbetet med lagar samt det 

faktum att båda länderna har ratificerat barnkonventionen. I Sverige regleras 

lämplighetsprövning vid adoption i en paragraf, 4 kapitlet 6 § FB. Norges motsvarighet, 

adopsjonsbevilling, regleras i fyra separata paragrafer. 
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I både Sverige och Norge måste en adoption godkännas av en myndighet. I Sverige sker 

godkännandet i domstol där rätten tar ett beslut och i Norge är det ett av regeringens 

departement som tar beslutet. Således skiljer sig prövningen något åt mellan länderna 

eftersom det i Norge inte blir ett rättsligt ärende på samma sätt som i Sverige. Kraven för att 

en adoption ska kunna godkännas är dock nära identiska. Innan en ytterligare utredning kan 

företas måste det i Sverige först stå klart att en adoption skulle vara till barnets fördel och i 

Norge att adoptionen är till barnets bästa. Skillnaden mellan ”till fördel för” och ”barnets 

bästa” diskuteras i nästa frågeställning. 

 

Om adoptionen synes vara till fördel för barnet, respektive till barnets bästa, krävs vidare i 

båda lagstiftningarna att sökanden har uppfostrat-, vill uppfostra barnet eller har en särskild 

anledning för adoptionen.  

 

För att sökanden ska ha uppfostrat barnet krävs det av naturliga skäl att det rör sig om ett barn 

som uppnått en viss ålder. När en svensk domstol behandlar ett mål där det rör sig om en 

adoptant som har uppfostrat barnet finns inga mallar avseende vad som krävs för att kravet 

ska vara uppfyllt. Högsta domstolen har hittills inte kommit med något prejudikat i frågan och 

förarbeten till lagen säger inget mer än att det ska föreligga en relation som den mellan 

förälder och barn. Rätten har att i varje enskilt fall avgöra när adoptanten kan anses ha 

bidragit tillräckligt till barnets uppfostran. Utgången kan variera kraftigt.  

 

I Norge, å andra sidan, gäller enligt praxis att ett familjeförhållande ska ha förelegat i minst 

fem år innan en adoption kan bli aktuell. Här har en ”femårsregel” uppställt för att ge 

avgörande myndigheter något konkret att se efter när de ska avgöras om adoptanten kan sägas 

ha bidragit tillräckligt till barnets uppfostran. Regeln gör ingen skillnad på om det rör sig om 

en vuxen individ som inte längre är i behov av vidare uppfostran eller om det är ett barn som 

fortfarande kan bli föremål för fortsatt uppfostran, men inte heller begränsas möjligheten att 

fortsatt bidrag till uppfostran kan komma att göra adoptionen mer angelägen. Vad som menas 

med familjeförhållande tycks i norsk rätt vara att sökanden har haft, eller har, ansvar för 

barnet.  

 

Att vilja uppfostra ett barn är ett begrepp som aktualiseras främst när det barn som ska 

adopteras är mycket ungt. Ibland vägs en önskan om att uppfostra ett barn samman med något 

av de andra alternativa kraven för att tillräcklig anledning för adoption ska föreligga. När den 
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som ska adopteras är ett spädbarn eller ett riktigt litet barn, typiskt sett ett barn som adopteras 

ifrån ett annat land via en adoptionsförmedling, blir vanligen endast önskan om att uppfostra 

barnet aktuellt. Barnet kan sällan, om inte aldrig, själv ge sin syn på saken och de blivande 

föräldrarna har dessutom, både i Sverige och Norge, genomgått en utredning från 

socialnämnden (i Sverige) eller fylkesnemnda (i Norge) för att alls tillåtas adoptera. 

Lämplighetsprövningen, eller adopsjonsbevillingen, synes bli betydligt enklare när det rör sig 

om den här typen av adoption, en klassisk adoption via adoptionsförmedling, än när det är tal 

om något av de andra alternativa kraven. I både Sverige och Norge genomgår de blivande 

föräldrarna först en utredning för att se om de är lämpliga, sedan genomgår de en 

föräldrautbildning och till sist måste det land som barnet adopteras ifrån godkänna föräldrarna 

innan det ens kan bli tal om en lämplighetsprövning/adopsjonsbevilling.   

 

Själva prövningen i Sverige eller Norge kommer sedan inte att handla särskilt mycket om 

vilka föräldrarna är eller hur deras kontakt med barnet ser ut, prövningen blir mer en översikt 

över att adoptionen verkligen är till fördel för barnet/ till barnets bästa och att allt kring 

adoptionen gått rätt till. Ett ensamt barn som inte kunnat adopteras bort till någon i hemlandet, 

gagnas mest troligt av att få komma till ett hem där ett barn är efterlängtat. Det saknas också 

betydande praxis på området såväl i Sverige som i Norge, antagligen eftersom det sällan 

uppstår några frågor kring den här typen av adoption. 

 

Både i svensk- och norsk rätt används ”särskild anledning” eller ”saerlig grunn” restriktivt. I 

Sverige har särskild anledning använts främst i kombination med de andra kraven ”önska 

uppfostra” och ”har uppfostrat” när det inte föreligger tillräckligt starka skäl för att godkänna 

adoptionen enbart på grund av ett av kraven. I förarbeten till den norska adopsjonsloven 

föreslås särskild anledning kunna vara en situation där den sökandes make eller maka har 

uppfostrat barnet och sökanden kanske själv inte varit delaktig eller bara tagit ytterst liten del i 

uppfostran.  

 

En intressant åtskillnad mellan den svenska och norska lagstiftningen är att särskild anledning 

i svensk rätt förtydligats genom att meningen lyder ”annars med hänsyn till det personliga 

förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen” medan den 

norska motsvarigheten endast stadgar att det ska föreligga annan särskild grund för 

adoptionen. Varför Norge inte har samma uttryckliga krav på ett personligt förhållande ska 

föreligga som svensk lagstiftning har, tycks det inte finnas något bra svar på. Möjligen kan det 
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vara så att det i Norge inte uppstått samma frågor kring när särskild grund är lämplig att 

använda, som det gjort i Sverige, och det därför aldrig funnits anledning att specificera lagen 

ytterligare så som svenska lagstiftare har gjort.  

 

Adoptioner av lite äldre barn, eller vuxna, är mestadels närståendeadoptioner. Vid den typen 

av adoption är adoptionsförmedlingar inte inblandade och ingen utredning har gjorts 

beträffande adoptantens lämplighet. Läget kring lämplighetsprövningen synes rent generellt 

bli mer invecklat än när det handlar om en klassisk adoption. Dels blir rätten inte bara 

ansvarig för avgörandet utan även för hela utredningen, men främst så är det vanligen tal om 

situationer med fler parter och omständigheter. Det kan röra sig om barn som växt upp med 

flera föräldraförebilder, barn som växt upp med en icke biologisk förälder men haft kontakt 

även med den biologiska föräldern, barn som blivit föräldralösa etc. Konflikter mellan olika 

parters intressen kan lätt uppstå och att avgöra hur barnets intressen ska tas tillvara blir en 

betydligt mer komplicerad fråga än då det rör sig om ett litet föräldralöst barn och blivande 

föräldrar som inte önskar annat än att få älska och uppfostra en son eller dotter. 

 

I ett flertal svenska fall har en biologisk förälders motvilja mot adoptionen ansetts vara 

anledning att inte godkänna en adoption, även då det handlar om ett vuxet barn och förälderns 

samtycke alltså inte är ett krav. I domskäl talas det om att det är för ingripande att skära av 

alla juridiska band till en biologisk förälder enbart för att befästa en relation med en 

styvförälder. Men sedan finns det också fall då det istället argumenterats att den biologiska 

föräldern kan ha fortsatt kontakt med sitt barn oberoende av ifall adoption sker eller ej.  

 

I det mycket omtalade rättsfallet NJA 2002 s. 425, tilläts ett gift par adoptera kvinnans 

biologiska dotter trots att de inte uppfostrat henne, hon var långt över myndig ålder och 

kontakten sträckte sig knappt ett år bak i tiden. Rätten resonerade att eftersom dotterns 

adoptivföräldrar båda var avlidna, alla parter uttryckte att adoptionen skulle vara till glädje för 

dem samt det var tal om biologisk mor och dotter, fanns det särskild anledning att befästa den 

personliga relationen.  

 

Anmärkningsvärt i frågan är dock att hovrätten i ett fall från 2012170 inte tillät en man att 

adoptera sin frus biologiska dotter som växt upp med honom. Flickan hade haft sporadisk 

                                                
170 HovR OA 3134-12. 



 46 

kontakt med sin biologiska pappa fram tills hans död. Hovrätten menade att det inte förelåg en 

sådan relation som är tänkt att befästas genom adoption och att adoptionen inte hade varit 

aktuell om den biologiska fadern fortfarande varit i livet. Frågan prövades aldrig av högsta 

domstolen men det tycks ha förelegat en större anledning att befästa en personlig relation i det 

nyss nämnda fallet än i det tidigare.  

 

Med hänsyn tagen till de ovan nämnda rättsfallen verkar det som att ett genetiskt band ges 

större betydelse än en flerårig relation. Dessutom är det intressant att högsta domstolen ser 

adoptivföräldrarnas bortgång som en förutsättning för adoptionen medan hovrätten menar att 

en adoption inte hade varit aktuell om den biologiska pappan fortfarande varit i livet vilket 

innebär att pappans frånfälle inte utgör grund för adoption. Detta trots att det i hovrättens mål 

handlade om föräldrar som uppfostrat ”barnet” och det i högsta domstolens fall rörde en 

förälder som inte ens bott med sitt barn. Innebär det att genetiska band är en förutsättning för 

att särskild anledning ska föreligga? 

 

I ett hovrättsavgörande från 1985 tilläts ett par adoptera en vuxen man som spenderat några 

somrar med det barnlösa paret som krigsbarn på 1940-talet. Eftersom parterna haft en tät 

kontakt allt sedan 40-talet ansåg hovrätten att särskild anledning till adoptionen förelåg.  

 

I det här fallet fanns det ingen biologisk koppling mellan parterna men särskild anledning 

ansågs trots detta föreligga, det kan alltså inte vara en förutsättning för särskild anledning att 

det finns ett genetiskt band. Hur ska det då gå att förklara att mannen i det tidigare fallet ifrån 

hovrätten, inte tilläts adoptera en flicka som han uppfostrat sedan hon var sex år gammal men 

att paret i det senare fallet får adoptera en pojke som de inte uppfostrat mer än under några 

somrar?  

 

Svaret torde kunna finnas i frågan om hur barnets bästa, eller ”till fördel för barnet” bedöms i 

varje enskilt fall, något som diskuteras här nedan i kommande frågeställning. 

 

5.3. Hur bedöms barnets bästa och hur beaktas barnet vid lämplighetsprövningen – 

frågeställning 3 

I Sverige får ingen adoption ske om den inte kan antas bli till barnets fördel, i Norge gäller 

samma krav men istället för ”till fördel för barnet” ska en adoption enligt norsk lag vara till 
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barnets bästa. I det här avsnittet kommer uttrycket ”barnets bästa” referera till båda 

lagstiftningarna. 

 

Bedömningen av vad som är till ett barns bästa är föränderlig och ser olika ut vid olika 

situationer både i Sverige och i Norge. Båda länderna förhåller sig till en idé om att ett barns 

bästa måste bedömas genom en sammanvägning av generella- och specifika faktorer. Dels 

måste rätten beakta forskning inom barnpsykologi och barnpsykiatri, beprövad erfarenhet och 

vetenskap, men även det specifika barnet och dess enskilda situation. Exakt hur en bedömning 

sedan ska gå till går inte att specificera varken i den svenska rätten eller i den norska. Det 

finns helt enkelt inte ett alltid gällande rätt svar på vad som är ett barns bästa, det varierar 

beroende av barnet självt, situationen, kulturen etc.  

 

Viktigt för bedömningen är dock att barnet och dess egen vilja beaktas i processen. Med stöd i 

barnkonventionen så ska barn alltid ges en möjlighet att höras i frågor där de är berörda, något 

som tagits fasta på i Sverige och Norge genom lagstadgande om barns talerätt. Rent generellt 

gäller att barn ska höras med beaktande av deras ålder och mognad, rätten ges en möjlighet att 

själva avgöra om barnet är moget nog att ge sin åsikt. Men i adoptionssammanhang finns det 

en faktisk ålder då ett barn måste höras, och där barnets inställning dessutom kan bli helt 

avgörande.  

 

Ett barn som fyllt 12 år ska, både i Sverige och Norge, ge sitt samtycke till att adopteras. 

Utöver detta har länderna i enlighet med barnkonventionens 12e artikel infört en rätt för alla 

barn att höras oavsett ålder. I den svenska lämplighetsprövningen tar detta sitt uttryck genom 

4 kapitlet 6 § 1 st 3 men FB, som lyder ”vid bedömningen av om det är lämpligt att 

adoptionen äger rum skall rätten, även när barnets samtycke inte behövs, ta hänsyn till 

barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad”. Den norska motsvarigheten 

stadgar att ett barn som fyllt sju år, och yngre barn som kan ha egna synpunkter, ska ges 

tillfälle att uttala sig. Barnets åsikt ska sedan tillmätas vikt baserat på barnets ålder samt 

mognad. 

 

Det synes finnas två intressanta aspekter av dessa stadganden, dels är det högst intressant 

varför adoptionsinstitutet är det enda i svensk rätt där det anges en ålder då barnet ska höras, 

och sedan är det även av intresse varför norsk rätt går ett steg längre och har en ytterligare 

åldersgräns.  
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Adoption är kanske den mest ingripande rättshandling som ett barn kan bli föremål för, här 

omfattas både vårdnad, boende samt umgänge, att det finns en särskild ålder då ett barn måste 

lämna sitt samtycke kan helt enkelt vara just för att adoptionsinstitutet är av sådan betydelse. 

Att ett barn som är moget nog att dana sig en bestämd åsikt kring sitt boende etc., inte tillåts 

ha möjlighet att få sitt nej respekterat, skulle kunna ses som ett allvarligt brott mot EKMR och 

mänskliga rättigheter. 

 

Att det i norsk rätt finns en stadga om en ålder från vilken barnet ska höras, framstår som lite 

märkligt. Den norska lagen säger precis samma saker som den svenska lagen gör, men med ett 

förbehåll för att barn under sju år kanske inte behöver höras. Åldersgränser skapar alltid en 

fråga om huruvida det är klokt att sätta en ålder på mognad, det finns inget som garanterar att 

alla mognar vid samma ålder. Att göra som Norge valt att göra och införa ytterligare en 

åldersgräns kan antingen ses som ett sätt att stärka barnets rätt genom att garantera att alla 

barn över sju år ska höras, eller så är det ett sätt att inskränka barnets ställning genom att 

antyda att barn som är yngre än sju antagligen inte har något att bidra med. 

 

Barnets rättsliga ställning i Norge har bevisligen stärkts sedan barnkonventionen gjordes till 

lag, något som Sverige; känt för att vara i framkant gällande mänskliga rättigheter, definitivt 

borde inspireras av. I vissa fall, som beträffande när barn ska höras, är frågan dock om Norge 

inte skulle kunna följa Sveriges exempel genom att inte ytterligare lagstifta kring när ett barn 

är moget. 

 

5.4. Till fördel för barnet eller barnets bästa – frågeställning 4 

Alla åtgärder som rör barn ska enligt barnkonventionens tredje artikel vara till barnets bästa. 

Enligt konventionens 21a artikel ska alla konventionsstater som erkänner och/eller tillåter 

adoption säkerställa att barnets bästa främst beaktas.  

 

Sverige har ratificerat barnkonventionen och är således folkrättsligt obligerad att följa 

konventionen. Trots detta lyder den svenska lämplighetsprövningen ”tillstånd får ges endast 

om adoptionen är till fördel för barnet”. Svensk lämplighetsprövning nämner alltså inte ens 

barnets bästa. Många skulle säkert argumentera att den svenska lydelsen är så lik den ur 

barnkonventionen att det ändå inte spelar någon roll för dess betydelse, men faktum är att det 

är stor skillnad på betydelsen av ”till fördel” och ”barnets bästa”. Det kan finnas flera 
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situationer som är till barnets fördel, det kan vara fördelaktigt att bo med sin mamma, eller sin 

pappa, eller båda föräldrarna osv. Det finns dock enbart en situation som kan vara till barnets 

bästa. Att en utväg är den bästa innebär att det inte finns något bättre alternativ, men att en 

utväg är fördelaktig innebär bara att den är bättre än ursprungsläget. Fördel är ett större 

begrepp än vad bästa är. 

 

Sverige har vid flera tillfällen kritiserats av FNs barnkommitté för att inte korrekt följa 

konventionen, om just den aktuella lydelsen kritiserats är oklart men det får ses som troligt. 

Dessutom kan paragrafen kritiseras utifrån övrig svensk lagstiftning, i andra paragrafer i FB 

är det barnets bästa som ska vara avgörande, ingen annanstans än just i 4 kapitlet 6 § FB 

nämns något om ”till fördel”. Detta innebär att den svenska lagstiftningen inte är konsekvent, 

vilket är lite märkligt. Som tidigare nämnts kan ett barns bästa (eller fördel) inte avgöras för 

alla fall, det ändras och ser ut på olika sätt allt beroende på situationen och det enskilda 

barnet. Med ett så öppet begrepp hade det framstått som mer logiskt att anamma samma 

uttryck som andra konventionsstater gjort eller åtminstone använda samma begrepp 

konsekvent genom lagstiftningen.  

 

Norge, som gjort barnkonventionen till lag, har valt att ta in uttrycket barnets bästa istället för 

det tidigare använda ”til gagn” vilket kan översättas ungefär som ”till fördel”. Bytet av uttryck 

motiverades med en önskan om att vara konsekvent i lagtext och att ändringen inte skulle 

komma att ha någon större inverkan på paragrafens betydelse. Just paragrafens betydelse 

kanske inte påverkas särskilt mycket av ändringen, även svensk rätt agerar efter vad som är 

bäst för barnet, men vid en bokstavstolkning av paragrafens ordalydelse blir det ändå en 

betydande skillnad.  

 

Hur den svenska formuleringen bör tolkas är en intressant frågeställning, innebär uttrycket en 

utvidgning av barnets bästa eller blir barnets rättigheter inskränkta på grund av 

formuleringen? Uttrycket ”till fördel för” får nog, som tidigare nämnt, ses som mindre 

gynnsamt än ”barnets bästa”. Detta torde innebära att den faktiska lagstiftningen kring den 

svenska lämplighetsprövningen är svagare i Sverige än vad lagstiftningen kring den norska 

motsvarigheten, adopsjonsbevilling, är.  

 

5.5. Vuxenadoptioner – frågeställning 5 
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4 kapitlet 6 § FB stadgar att en adoption får ske endast om den är till fördel för barnet. Enligt 

svensk rätt är den som ännu inte fyllt 18 år omyndig, och enligt barnkonventionen är den 

under 18 år att anse som ett barn. Ingenstans i paragrafen om lämplighetsprövning föreskrivs 

något specifikt om vem som är att räknas som ett barn i lagens mening. Innebär det att en 

vuxenadoption kan ske utan att den är till fördel för den som ska adopteras, eller är det här ett 

sådant tillfälle där ”barnet” egentligen går att byta mot ”den som ska adopteras”? 

 

I boken adoption171 står att läsa att kriteriet ”till fördel för barnet” aldrig får frångås, oavsett 

vilken typ av adoption det är fråga om. I lagens förarbeten finns det ingen vägledning till hur 

ordet barn bör tolkas. Antingen kan det ses som det definieras i barnkonventionen eller så kan 

det ges en vidare tolkning; alla är vi någons barn.  

 

I praxis läggs mycket vikt vid att en adoption ska vara till barnets fördel, i synnerhet när det 

rör sig om omyndiga barn, men även när den som ska adopteras sedan länge är att anse som 

vuxen. Själva frågan i sig har aldrig tagits upp och utretts av domstol men det konsekventa 

användandet av ”till barnets fördel” i alla adoptionsmål talar för att dess innebörd genom 

praxis blivit allomfattande. Men om så är fallet, varför ändras då inte meningen till något mer 

korrekt?  

 

Vuxenadoptioner, särskilt i form av styvbarnsadoptioner, har förekommit under en längre tid. 

År 1985 adopterade ett par en vuxen man som spenderat några somrar hos dem, och år 1986 

ansökte en man om att få adoptera sin systerson. Även om högsta domstolen uttalat att 

adoptioner av vuxna bör ske restriktivt så är vuxenadoptioner alltså inte något nytt påfund. 

Borde lagstiftaren då inte sett till att ändra i lagen så att den passar även situationer där 

personen inte är att ses som ett ”barn” längre, om tanken är att även den vuxnas bästa ska 

beaktas? Eller kan det vara så att tanken är att det i adoptionsmål alltid rör sig om en adoptant 

och ett ”barn” som ska adopteras? 

 

I ett rättsfall från år 2003 ansåg domstolen att det inte var till en vuxen kvinnas fördel att 

adopteras av sin mammas make och få sina juridiska band till den biologiska fadern avklippta. 

Utan någon djupare diskussion om saken så ansåg rätten att kvinnans bästa måste avgöra 

utgången i målet, detta trots att kvinnan var vuxen och alltså inget barn i lagens mening. Detta 
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talar, återigen, starkt för att uttrycket ”barn” bara är där för att markera att det är den som 

adopteras som åsyftas. Beaktansvärt är dock varför uttrycket inte ändrats. 

 

När lagstiftningen växte fram var vuxenadoptioner varken något som förekom eller som 

väntades bli mål för lagstiftningen. Möjligheten att adoptera en redan vuxen person har 

skapats via praxis. Målet med adoptionslagstiftningen är fortfarande inte att vuxna ska 

adopteras utan det är istället något som sker restriktivt, i undantagsfall där det finns en 

särskild anledning för det. En möjlig förklaring till att ordet ”barnet” inte byts ut mot något 

lite mindre kategoriskt, kan helt enkelt vara att uttrycket anses väl vedertaget. Det har genom 

praxis och även möjligheten att adoptera någon på grund av särskild anledning, gjorts klart att 

det inte bara är omyndiga barn som åsyftas när det talas om barnets bästa. Kanske är det helt 

enkelt inte önskvärt att öppna upp paragrafen på ett annat sätt.  

 

Om meningen skulle ändras till att istället lyda ”adoption får endast ske då den är till fördel 

för den som adopteras” skulle det möjligen komma att ändra hur barnets bästa måste 

definieras eftersom det plötsligt inte är enbart barn som åsyftas i lagtexten. Dock är läget 

redan idag sådant att barnets bästa används även när barnet är en vuxen, så det tycks märkligt 

att ett byte av ord skulle få någon större påverkan. 

 

Sannolikt är det istället så att det står klart för rättstillämpare att en adoption alltid måste vara 

till fördel för den som ska adopteras och att det därför tycks som en onödig åtgärd att gå in 

och ändra i den redan existerande samt fungerande paragrafen. Det största problemet synes 

vara att det kanske uppstår oklarheter för en icke juridiskt kunnig person som kanske tror att 

det inte finns ett krav på att adoptionen ska vara till fördel när den som ska adopteras är 

vuxen.  

 

Sammanfattningsvis ska rätten alltid beakta vad som är till fördel för det ”barn” som ska 

adopteras, oberoende av om barnet nått vuxen ålder eller inte. Att adoptionen är till fördel för 

den adopterade är ett krav som aldrig kan eftersättas.   

 

5.6. De lege ferrenda – frågeställning 6 

Den svenska adoptionslagstiftningen tar sikte på ett flertal olika former av adoption. Det finns 

styvbarnsadoptioner, adoptioner av spädbarn, adoptioner av utländska barn, adoptioner av 

svenska barn, vuxenadoptioner, adoptioner av utländsk vuxen etc. Men trots detta finns det 
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bara en lagstiftning, generella regler som inte gör någon skillnad på vilken typ av adoption det 

rör sig om. En åtskillnad i lagstiftningen skulle kanske komma att bidra till en tydligare mer 

lättillämpad lämplighetsprövning. 

 

Vid sin tillkomst var 4 kapitlet 6 § enbart en bearbetning av paragraf åtta och 10 ur lagen den 

14 juni 1917 om adoption. I det hela taget så är domstolsprövningen idag ganska lik den 

prövning som rätten genomförde för nästan 100 år sedan. Domstolens uppgift nu som då är att 

se till att adoptionen är lämplig och att det finns anledning att genomföra en adoption. Det kan 

ju tyckas märkligt att ett nästan 100 år gammalt förfarande har ändrats i en sådan liten 

utsträckning, i synnerhet med tanke på hur mycket samhället har ändrats under samma period. 

Men sannolikt är att paragrafen om domstolsprövningen ändrats ytterst lite eftersom 

grundtanken bakom prövningen varit den samma från start; att tillvarata barnets intressen.  

 

Att skriva en paragraf på ett öppet sätt är naturligtvis bra ur flera olika synvinklar. 

Lagstiftningsarbetet minskar då paragrafen inte måste ändras med jämna mellanrum, 

rättstillämpare har inte en ny paragraf att lära sig och tolka, det sparar in ekonomiska medel 

osv. Men nackdelen med en så odefinierad paragraf är hur den sedan tolkas och tillämpas. Ett 

begrepp som ”barnets bästa” eller ”till fördel för barnet”, är som tidigare konstaterats väldigt 

öppet med möjlighet att anpassas efter situationens behov. I de flesta fall måste det vara en 

fördel med ett uttryck som kan ändras, ingen situation är precis likadan som en annan. Men 

med ett så fritt spelrum, uppstår då inte en risk för att bedömningen av vad som är ett barns 

bästa blir godtycklig och inkonsekvent? Är risken inte att lagstiftaren i sitt försök att inte 

skapa för strama mallar för uttrycket istället eftersatte prövningens rättssäkerhet? 

 

Risken är överhängande stor att lämplighetsprövningen, i synnerhet när det rör sig om 

styvbarnsadoptioner eller annan adoption av ett äldre barn, blir inkonsekvent. Det framgår ur 

praxis att det läggs stor vikt vid om adoptanten kommer bidra till, – eller har bidragit till 

barnets uppfostran. Men ytterst sällan diskuteras vilken betydelse detta har för att adoptionen 

ska vara till fördel för barnet. Det är naturligtvis oerhört svårt att ge domare ramar för hur ett 

barns bästa ska bedömas, det är ett högst individuellt begrepp, men kanske har lagen i sin 

vaga beskrivning givit rättstillämpare lite för lösa tyglar. 

 

Domstolens lämplighetsprövning innefattar bevisligen olika moment beroende på vilken typ 

av adoption det är fråga om. Lagstiftningen torde lämpligen kunna ändras för att förenkla 



 53 

rättstillämpningen. Det skulle förslagsvis kunna finnas allmänna bestämmelser för 

lämplighetsprövningen samt speciella regler anpassade efter vilken typ av adoption det rör sig 

om.  
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6. Slutsats 

Den svenska lämplighetsprövningen har funnits sedan möjligheten till adoption infördes i 

svensk rätt i början på 1900-talet. Lagstiftaren önskade skapa en möjlighet för barn som levde 

i fosterhem att få en lagstadgad samhörighet med familjen, en trygghet. 

Adoptionslagstiftningen är- och har varit, till för att tillvarata barnets intressen allt sedan 

reglerna uppkom, lämplighetsprövningens främsta syfte är att se till att så verkligen blir fallet.  

 

Eftersom Sverige har anslutit sig till bland annat barnkonventionen är barnets bästa inte enbart 

ett nationellt bevakat intresse vars innehåll svensk rätt kan bestämma över. Svensk 

lagstiftning har anpassats för att harmonisera med barnkonventionen och på det viset ta 

tillvara på barnens rättigheter. En adoption får enligt konventionen inte ske om den inte är till 

barnets bästa, och ett barn ska ges möjlighet att uttala sig i alla frågor där barnet berörs. 

Lämplighetsprövningen är ägnad att tillgodose detta. 

 

En adoption får endast godkännas av svensk domstol om rätten finner att adoptionen är till 

barnets fördel. Regeln är noggrant efterhållen och i varje undersökt rättsfall i denna studie har 

rätten företagit en utredning gällande vad som är till fördel för den aktuella individen, frånsett 

om det är ett barn eller en vuxen. Trots det välfungerande förfarandet lämnar paragrafen om 

lämplighetsprövning, samt dess förarbeten, inte mycket vägledning till hur de olika 

förutsättningarna för adoption kan uppnås. En av få saker som står klar är att rekvisitet om att 

en adoption måste vara till fördel för barnet har störst betydelse av alla rekvisiten. Resterande 

rekvisit synes vara alternativa. Detta lämnar ett relativt stort utrymme för godtyckliga 

bedömningar, något som kanske inte är till fördel för barn som en grupp.  

 

Vid en svensk lämplighetsprövning ska barnet alltid beredas möjlighet att framföra sin 

önskan, är barnet 12 år eller äldre krävs ett uttryckligt samtycke till adoptionen, är barnet 

yngre är det upp till domstolen att bedöma vilken vikt barnets mening ska tillmätas med 

beaktande av barnets ålder och mognad. Till skillnad från den norska rätten där barn över sju 

år alltid ska höras, har svensk rätt inga ytterligare åldersgränser kring barnets rätt att framföra 

sin åsikt. Detta kan antingen vara en fördel då den norska lagens lydelse riskerar att avfärda 

barn under sju år som oförmögna att ha något avgörande att tillföra, eller så är det en nackdel 

eftersom domstolen ges en större möjlighet att bortse från även de äldre barnens önskan. 
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Enligt barnkonventionen är det barnets bästa som ska beaktas och vara avgörande vid en 

adoption, trots detta används inte uttrycket barnets bästa alls i lämplighetsprövningen, där 

talas det istället om att en adoption måste vara till fördel för barnet. Varför det är på detta 

viset, samt om ”till fördel” ska ges en annan innebörd än ”barnets bästa” går med största 

säkerhet att utreda och analysera i oändlighet, klart står i alla fall att ”barnets bästa” används 

på andra ställen i FB. Om det inte finns ett intresse att ändra lagen på grund av FN:s 

påtryckning, eller i ljuset av att andra länder, som Norge, valt barnets bästa, borde 4 kapitlet 6 

§ FB åtminstone ändras för att göra FB till en mer konsekvent lag. 

 

 Slutligen uppkom adoptionsinstitutet för nästan 100 år sedan i ett samhälle som skiljer sig 

mycket från hur det ser ut idag. Adoptioner från andra länder var inte aktuellt och inte heller 

adoptioner av vuxna. Vissa av de förutsättningar som testas vid en lämplighetsprövning passar 

inte alla de typer av adoption som finns idag, och dessutom skulle lämplighetsprövningen i sig 

kanske behöva justeras beroende på vilken typ av adoption det är frågan om. För att bättre 

fylla sitt syfte borde 4 kapitlet 6 § FB måne delas in i olika avsnitt som behandlar varje typ av 

adoption för sig, alternativt allmänna förutsättningar samt specifika.  
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