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Abstract 

The purpose of this essay was to study the parental education for adoptive parents. It’s 
provided by law since 1/1-2005 that parents have to participate in this education-program 
before they adopt. We wanted to look at what caused the change and made the education 
compulsory and to find out where the initiative came from, what purpose the education is 
supposed to fulfil, if it can facilitate for adopted children during their growth and whether the 
parental education can support the idea of what is best for a certain child always has to come 
first, according to the UN convention on the Rights of the child and the Haag-convention.  
 
The study was based on eight qualitative interviews, four with social workers, three with 
representatives of adoption-organisations and one with a representative of the public authority 
of international adoption (MIA). The conclusions of our study are that there is a risk that the 
education can not fulfil its purpose to prepare parents for their task, that it looses the idea of 
what’s best for the child and focuses on the parent instead. It seems to be more of a try out to 
not violate conventions signed and thereby fulfil a symbolic purpose.   
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Förord  

Vi vill rikta ett varmt tack till alla som gjort uppsatsen möjlig att genomföra. Stort tack till 

samtliga familjerättssekreterare, för att ni har delat med er av kunskap och erfarenheter samt 

tålmodigt svarat på våra frågor. Vi vill även rikta ett stort tack till representanterna för 

adoptionsorganisationerna, för att ni tagit er tid att dela med er av era värdefulla kunskaper, 

tankar och funderingar. Dessutom vill vi tacka representanten på MIA, för att du ställt upp 

och svarat på våra frågor och på detta sätt bidragit med ovärderlig kännedom och vetande. Vi 

vill även passa på att framföra ett extra tack till er samtliga för att ni tagit er tid att svara på 

våra frågor, då vi vet att ni alla har pressade tidsscheman.  

 

Slutligen vill vi tacka Staffan Blomberg, vår handledare, för din positiva inställning och ditt 

engagemang. Tack för dina inspirerande tips och råd och för att du under uppsatsskrivandet 

har givit oss värdefulla synpunkter. 
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1. Inledning 

 
Ämnesområdet internationella adoptioner är något vi anser vara högst intressant. Intresset för 

detta ämne väcktes hos en av oss när hon gjorde sin praktik på familjerätten och där kom i 

kontakt med adoptioner, dels genom hemutredningar och dels genom möten med klienter som 

kommit till Sverige som adoptivbarn. Den andre av oss har alltid varit fascinerad av temat på 

grund av att hon under sin uppväxt har haft flera vänner som varit adopterade. När vi insåg att 

vi hade ett gemensamt intresse bestämde vi oss för att skriva vår uppsats tillsammans och 

beslutade att den skulle handla om adoption på något sätt. Att besluta exakt vad uppsatsen 

skulle innefatta var inte helt lätt. Det har tidigare skrivits ett antal uppsatser på 

Socialhögskolan i Lund om adoption. Slutligen föll valet på att undersöka den obligatoriska 

föräldrautbildningen för blivande adoptivföräldrar, då vi fann den väldigt intressant att 

undersöka. 

 

Internationella adoptioner har förekommit i Sverige sedan slutet av 1950- talet. Innan dess 

förekom nationella adoptioner, men intresset för att adoptera barn från andra länder ökade 

eftersom det inte längre fanns så många barn födda i Sverige att adoptera (SOU 2003:49, 

volym 1 s 83). Detta var en följd av preventivmedlens intåg, en friare abortlagstiftning samt 

bättre sociala och ekonomiska förhållanden, vilket bland annat medförde att ensamstående 

mammor kunde behålla sina barn. (SOU 2003:49, volym 2 s 13-14) Från början drevs 

adoptionsverksamheten av enskilda personer, men i slutet på 1960- talet och i början på 1970- 

talet bildades de första intresseföreningarna. Många människor ville göra en insats för 

världens barn och ge dem bättre möjligheter att leva ett gott liv, i enlighet med den gällande 

tidsandan. Idag sker samtliga internationella adoptioner (förutom adoptioner av släktingbarn) 

via auktoriserade sammanslutningar, även kallade adoptionsorganisationer, och sammanlagt 

finns idag cirka 43 000 internationellt adopterade i Sverige (SOU, volym 1, 2003:49 s 83). 

 

År 2003 kom SOU 2003:49 ”Adoption- till vilket pris?” som är ett betänkande av 

Utredningen om internationella adoptioner. Här har man tagit fasta på den problematik som 

adoptivbarn kan möta och i den finns även förslaget till den obligatoriska 

föräldrautbildningen, som idag är lagstadgad. Att läsa denna SOU 2003:49 öppnade våra ögon 

för ämnet ännu mer och intresset av att fördjupa våra kunskaper kring barnets förutsättningar 

vid adoptioner förstärkes ytterligare.  
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1.1 Problemformulering  

På senare år har en debatt blossat upp gällande adopterades situation. Framför allt har 

debatten kommit att handla om deras psykiska hälsa. I artikeln ”Självmord vanligt bland 

adopterade” (www.dn.se, 031015), tas en undersökning om adopterades psykiska hälsa upp. 

Artikeln fokuserar på att adopterade i åldersgruppen 13-27 år är överrepresenterade inom 

psykiatrisk vård och löper en förhöjd risk att begå självmord. I en annan artikel, ”Kärlek 

tjockare än blod”, (www.dn.se, 020413), tas samma problematik upp, men artikeln fokuserar 

mer på fenomenet att sjukdomsförklara och därmed stigmatisera adopterade. En uppsjö 

artiklar finns runt ämnet som behandlar adopterades psykiska problematik. Media har starkt 

fört fram denna bild som på så sätt spridits till allmänheten. Det vi har funderat på är hur man 

hanterar detta i samhället, hur skall man kunna hjälpa de som drabbas av den här 

problematiken? Tror man att man på något sätt skall kunna ”komma till rätta” med 

problemen? Hur kommer föräldrautbildningen in i allt detta, vad är tanken bakom att göra den 

obligatorisk? Är det enbart ett försök till att stävja debatten eller ett försök till att bevisa att 

man vidtar åtgärder för att förbättra situationen?   

 

Den 1 januari 2005 skedde en förändring i socialtjänstlagen (SoL) angående medgivande för 

internationell adoption. Krav ställs numera på att alla adoptanter skall ha genomgått en 

föräldrautbildning innan medgivande för internationell adoption ges av socialnämnden. Denna 

utbildning skall anvisas av kommunen. De som tidigare har adopterat ett barn kan utan att ha 

genomgått denna föräldrautbildning få adoptera ytterligare barn om hemutredaren bedömer att 

föräldrarna redan har de kunskaper som behövs (Norström, Thunved, 2005, s 140). Så här 

lyder 6 kap. 12 § SoL: 

 

”Ett barn med hemvist utomlands får inte utan socialnämndens medgivande tas 
emot i syfte att adopteras av någon som inte är barnets förälder eller har 
vårdnaden om barnet. Medgivandet skall inhämtas innan barnet lämnar det land 
där det har sitt hemvist.  
   Medgivande får lämnas endast om den sökande är lämpad att adoptera. 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. Sökanden skall 
vidare ha deltagit i av kommunen anvisad föräldrautbildning inför adoptionen.  
   Om sökanden har adopterat barn från utlandet tidigare får medgivande lämnas 
även om han eller hon inte har deltagit i föräldrautbildning.  
   Medgivandet upphör att gälla om inte barnet har tagits emot i hemmet inom två 
år från det medgivandet lämnades.” (Norström, Thunved, 2005, s 138) 
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Innan 6 kap. 12 § SoL ändrades och kravet på genomgången föräldrautbildning ställdes, har 

adoptionsorganisationerna tillhandahållit en frivillig utbildning för de blivande föräldrar som 

varit intresserade av att deltaga i en sådan. Då adoptioner har förekommit i Sverige i nästan 60 

år och inte är ny företeelse, ställer vi oss undrande inför vad som nu väckt idén till att göra 

utbildningen obligatorisk. Lagändringen uppmanar dessutom till funderingar om vad tanken 

är att den skall syfta till och vilken skillnad man förväntar sig gentemot tidigare. Är 

lagändringen ett sätt att enbart visa intresse och engagemang för adoptivbarnen, eller finns det 

ytterligare förklaringar? Vad är det man vill uppnå med denna utbildning? 

 

I 1 kap. 2 § SoL uttrycks att alla som arbetar med barn kontinuerligt skall se till att barnets 

bästa kommer i främsta rummet (Norström, Thunved, 2005, s 139). ”När åtgärder rör barn 

skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje 

människa under 18 år.” (Norström, Thunved, 2005, s 32). Vi undrar hur man har införlivat 

denna princip i det praktiska arbetet som rör adopterade barn. Sverige ratificerade FN:s 

Barnkonvention 1989 och har där förbundit sig att se till barnets bästa samt sätta barnets 

behov och rättigheter i centrum i alla ärenden som rör barn (SOU 2003:49,volym 1, s 117-

118). Adoption är en åtgärd som i högsta grad rör barn och därmed skall barnets bästa sättas i 

främsta rummet. Vi vill undersöka om det är tänkt att föräldrautbildningen skall gynna barnen 

och i så fall på vilket sätt, om Barnkonventionen tas hänsyn till samt efterföljs. 

 

1.2 Syfte  

Vårt syfte är att undersöka och belysa den obligatoriska föräldrautbildningen för 

adoptivföräldrar, som trädde i kraft den 1 januari 2005. Vi vill genom kvalitativa intervjuer 

med familjrättssekreterare, representanter för adoptionsorganisationer samt en representant för 

Myndigheten för internationella adoptioner (MIA), ta reda på vilka åsikter, inställningar och 

uppfattningar som finns bland dem som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med 

föräldrautbildningen i sitt arbete.  

 

1.3 Frågeställningar 

Vi vill undersöka och belysa vilka åsikter, inställningar och uppfattningar intervjupersonerna 

har till denna relativt nya lagstiftning, som slår fast att utbildningen skall anvisas av 

kommunerna. Vi vill också genom litteraturstudier granska tankegångarna bakom att göra 

föräldrautbildningen obligatorisk. Vi har även ett intresse av att granska om det anses att 

föräldrautbildningen gynnar barnet under uppväxten och säkerställer barnets bästa och i så fall 
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hur. För att kunna uppnå vårt mål med uppsatsen, att granska den obligatoriska 

föräldrautbildningen för blivande adoptivföräldrar och vad den kan föra med sig anser vi att 

följande frågeställningar är centrala: 

 

• Vem/vilka har kommit med initiativet till lagstiftningen och varför har lagen inte 

kommit förrän nu? 

• Vilka är intentionerna med den obligatoriska föräldrautbildningen för 

adoptivföräldrar? 

• På vilket sätt ser föräldrautbildningen till principen om att sätta barnets bästa i främsta 

rummet? 

• Kan föräldrautbildningen på något sätt bidra till att underlätta uppväxtvillkoren för 

adoptivbarn och i så fall på vilket sätt? 

 

2. Metod och urval 

 

I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet vid insamlandet av det empiriska materialet och 

de överväganden som gjorts under arbetets gång. 

 

2.1 Metodval 

Vi har valt att använda oss av den kvalitativa intervjumetoden, då våra intentioner är att 

särskilja och urskilja varierande åsikter, inställningar och uppfattningar bland respondenterna. 

Vi vill förstå och hitta mönster i det våra intervjupersoner uttrycker (Trost, 1993, s 13). Den 

kvalitativa metoden har en större flexibilitet än den kvantitativa metoden, detta på grund av att 

forskaren i högre utsträckning kan låta intervjupersonerna styra den information som kommer 

fram, genom att välja vad de vill svara. På så sätt kan information och omständigheter som 

man tidigare inte tänkt på komma fram (Johannessen, Tufte, 2003, s 71). Den kvalitativa 

metoden ökar även potentialen till att ge en helhetsbild av det man undersöker, vilket 

möjliggör en ökad förståelse som vi anser är viktig att föra fram. En närhet skapas mellan 

intervjuare och intervjuperson och bidrar således till en ökad förståelse för den enskildes 

skildring (Holme, Krohn Solvang, 1997, s 79-80). När vi genomfört intervjuerna har vi inte 

båda två varit närvarande. Istället har vi delat på oss och genomfört fyra intervjuer var. Den 

största anledningen till detta har varit att respondenterna inte på något sätt skall känna att de 

befinner sig i ett underläge, då två intervjuare är närvarande (Trost, 1993, s 24). Då vi båda 
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två i högsta grad deltar i arbetet med uppsatsen känner vi inte att vi på så sätt gått miste om 

innehållet i intervjuerna som den andre genomfört, då vi berättat essensen i intervjun för 

varandra (Trost, 1993, s 32). 

 

Intervjuerna har varit semistrukturerade, det vill säga att frågorna har varit specificerade, men 

svarsalternativen har varit öppna. Det har gett en frihet för respondenten att kunna fördjupa 

svaren samt för oss att ställa följdfrågor och gå in i en dialog med intervjupersonen vid de 

tillfällen det har erfordrats. Det har även medfört att intervjupersonerna har kunnat besvara 

frågorna i egna termer. Det har också skapat utrymme för att de olika intervjuerna skall kunna 

jämföras, vilket är användbart vid de tillfällen man är intresserad av vissa teman i intervjuerna 

(May, 2001, s 150-151). Undersökningen har en tämligen låg standardisering. Det har medfört 

att vi har haft möjligheten att ändra ordningsföljden på frågorna och formulera om dem, om 

det visat sig behövas och följdfrågor har kunnat formuleras vid det tillfällen de behövts (Trost, 

1993, s 15). Dock har vi haft en intervjuguide att utgå ifrån då vi har utfört intervjuerna, men 

vi har varit flexibla med frågorna beroende på intervjupersonernas svar. Undantaget är 

intervjun via e-mail där standardiseringen varit högre på grund av att vi skickat frågorna till 

respondenten. Vi är medvetna om att en hel del nyanser samt spontaniteten i intervjun har 

försvunnit till följd av detta, bland annat de visuella intrycken. Även vid de tre 

telefonintervjuerna som ägt rum anser vi att vi förlorat det visuella intrycket. Dock finns 

spontaniteten kvar mellan forskaren och respondenten, liksom möjligheten att ställa direkta 

följdfrågor. Tvåvägskommunikationen finns alltså kvar i intervjuer som äger rum per telefon. 

Belägg finns för att respondenterna är lika uppriktiga och ärliga vid en telefonintervju som när 

man träffas personligen. Den information man erhåller på telefon av intervjupersonen, är inte 

på något sätt mindre giltig än den man erhåller vid ett personligt möte (Denscombe, 2000, s 

16).   

 

2.2 Urval 

För att kunna utröna det vi ville ta reda på i uppsatsen, bestämde vi oss för att kontakta de 

som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med blivande adoptivföräldrar. 

Familjerättssekreterare är de som utför det grundläggande utredningsarbetet och föreslår om 

medgivande till internationell adoption skall ges eller inte. Ytterst fattas beslutet av 

socialnämnden. Det är även familjerättssekreterarnas uppgift som företrädare för kommunen 

att anvisa föräldrarna en utbildning. Därför är vi nyfikna på deras uppfattningar, inställningar 

och åsikter om utbildningen. Adoptionsorganisationerna förmedlar barnen till de blivande 
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föräldrarna och har tidigare tillhandahållit frivilliga föräldrautbildningar. Därför är det högst 

intressant att få höra deras åsikter och tankar kring att det nu blivit en obligatorisk utbildning 

och vad de tycker den samt vad de tycker om att det är kommunen som nu skall anvisa den. 

Slutligen vill vi knyta ihop det hela med att få höra vilka intentioner Myndigheten för 

internationella adoptioner (MIA) anser finns bakom lagstiftningen, då de är ansvarig 

myndighet och har utarbetat utbildningsmaterialet tillsammans med Socialstyrelsen.  

 

Vår undersökning är en småskalig fallstudie, vi har enbart några få undersökningsenheter och 

vi vill förmedla en helhetsbild av föräldrautbildningen (Halvorsen, 1992, s 67-68). Vi har 

intervjuat fyra familjerättssekreterare, som arbetar med att utreda föräldrar som ansökt om 

medgivande för internationell adoption. Vi har gjort ett strategiskt urval av två större och två 

mindre kommuner i Skåne. Vi är medvetna om att vi har ett litet urval, detta på grund av 

tidsbrist och begränsat utrymme i uppsatsen. Trots detta vill vi eftersträva största möjliga 

variationsbredd (Halvorsen, 1992, s 102). Vi har ringt till de olika förvaltningarna och 

presenterat oss och vårt arbete och i vissa fall fått prata med en familjerättssekreterare direkt, 

som samtyckt till en intervju. I annat fall har intervjupersonen förmedlats via arbetsgruppen 

och har ringt upp oss och gett sitt samtycke till intervju. Vi benämner dessa respondenter som 

familjerättssekreterare i uppsatsen. Det kan hända att de har en annan benämning i den 

kommun de arbetar i, beroende på hur organisationen ser ut i just den kommunen. Givetvis 

hade det varit intressant att intervjua familjerättssekreterare i övriga Sverige, men vår 

undersökning är inte tillräckligt stor för det. Vår tanke är inte heller att göra en 

kommunjämförelse eller visa på skillnader som kan förekomma i landet i detta arbete, utan 

endast undersöka åsikter, uppfattningar och inställningar till den obligatoriska 

föräldrautbildningen bland dem som arbetar med internationella adoptioner. Samtliga 

intervjuer har skett på vederbörandes arbetsplats. Trost (1993) framhåller vikten av att den 

intervjuade känner sig trygg i den miljö där intervjun äger rum och att intervjun kan ske 

ostört. Vi har som intervjuare också känt oss bekväma med att utföra intervjuerna på 

arbetsplatserna, det har av oss upplevts som den mest naturliga och ostörda miljön (s 22).  

 

Vi har även intervjuat tre representanter för tre olika adoptionsorganisationer, två av dem via 

telefon och en via e-mail. Representanterna är mycket kunniga inom området 

föräldrautbildning, då de har varit kursanordnare för den tidigare frivilliga utbildningen. 

Adoptionsorganisationerna tillhandahöll tidigare en utbildning för blivande adoptivföräldrar, 

som alltså ägde rum efter det att föräldrarna fått medgivande från socialnämnden om 
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medgivande för internationell adoption. Adoptionsorganisationerna har vi kontaktat via e-

mail. På grund av att de är belägna i andra delar av Sverige, samt att de har en hög 

arbetsbelastning, har intervjuerna skett via telefon och e-mail. Dessa respondenter kommer vi 

att benämna som representanter för adoptionsorganisationerna. Urvalet har även här varit 

strategiskt, med mycket liten variation i fråga om centrala kännetecken, för att möjligheter till 

att uppdaga gemensamma eller skilda erfarenheter i denna relativt homogena grupp skall vara 

tänkbara (Johannessen, Tufte, 2003, s 85). Det finns endast sex stycken auktoriserade 

adoptionsorganisationer i Sverige och på grund av att vi valt att hålla såväl intervjupersonerna 

som organisationerna anonyma, ser vi svårigheter i att berätta mer om hur urvalet skett.  

 

Slutligen har vi även intervjuat en representant för Myndigheten för internationella adoptioner 

(MIA) via telefon. MIA bytte namn den 1 januari 2005 och blev då även en myndighet. 

Tidigare var det en nämnd som hette Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA). 

MIA är tillsynsmyndighet och har tillsammans med Socialstyrelsen utarbetat riktlinjer och 

utbildningsmaterial till den obligatoriska föräldrautbildningen på uppdrag av regeringen. Vi 

kommer att benämna myndigheten som MIA. I MIA:s arbetsuppgifter ingår även att 

auktorisera adoptionsorganisationerna (www.nia.se). Man kan benämna vårt val av att ha med 

MIA bland intervjuerna, som ett intensivt urval då vi anser att de kan bidra med mycket 

information och har ett kännetecken, av att vara en myndighet (Johannessen, Tufte, 2003, s 

85). Vi har fått tillåtelse av respondenten att använda oss av vederbörandes namn. Vi har dock 

valt att inte göra det då de andra respondenterna inte heller är namngivna och då vi inte kan se 

att det skulle fylla något viktigt syfte för vår uppsats. Vår respondent är mycket kunnig inom 

området föräldrautbildning, då personen i fråga har varit med om att utarbeta materialet till 

utbildningen. Andra arbetsuppgifter är att auktorisera och utöva tillsyn av            

adoptionsorganisationer.      

 

2.3 Genomförande 

De fyra intervjuer som ägt rum med familjerättssekreterare, har tagit från 45 minuter upp till 

en timme att genomföra och har samtliga spelats in på band. Vi har då kunnat koncentrera oss 

på att lyssna på det intervjupersonerna sagt och enbart antecknat stödord. Vi är medvetna om 

att många människor känner ett motstånd mot att bli inspelade på band och därför kan det 

upplevas som besvärande med en bandspelare som står på bordet (Trost, 1993, s 28-29). Våra 

upplevelser är dock att detta inte hämmat någon av våra intervjupersoner och samtliga 

intervjupersoner har gett sitt samtycke till att spelas in på band. Vi har dock inte spelat in 
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telefonintervjuerna, utan noggrant antecknat under intervjuns gång och sedan renskrivit 

svaren direkt efter intervjuerna. Telefonintervjuerna har tagit cirka 45 minuter att genomföra. 

Den intervju som skett via e-mail har genomförts på så sätt att vi via e-mail skickat frågorna 

och mottagit svaret. Efter det att vi gått igenom svaret har vi via e-mail skickat följdfrågor och 

frågor om förtydligande. 

 

2.4 Bearbetning av insamlat material 

Innan varje intervju har vi noggrant förberett oss genom att titta igenom frågorna och 

naturligtvis har vi läst in relevant fakta innan, så som tidigare forskning, förarbeten till lagen 

samt utbildningsmaterialet som riktar sig till de blivande adoptivföräldrarna. Efter varje 

intervju har den som genomfört intervjun också så fort som möjligt transkriberat intervjun, för 

att inte gå miste om nyanser som framkommit. Intervjun har då också legat aktuell i minnet. 

Vi har valt att ta bort vissa ”och” samt ”men” för att göra materialet läsligt och förståligt. 

Efter telefonintervjuerna har den som genomfört intervjun även direkt efter intervjun 

renskrivit anteckningarna som förts under samtalet, av samma anledningar som nämnts ovan. 

Intervjun via e-mail har vi tittat igenom och sedan skickat tillbaka frågor i de fall 

förtydligande har behövts eller då vi haft följdfrågor. De renskrivna svaren från samtliga 

intervjuer har vi sedan läst igenom flera gånger för att kunna urskilja den framträdande 

essensen.  

 

2.5 Resultatets tillförlitlighet 

Resultatets tillförlitlighet beror på olika faktorer, som exempelvis validitet och reliabilitet.  

Med det senare begreppet menar man hur pålitlig mätningen är. Hög reliabilitet innebär att 

olika mätningar oberoende av varandra skall ge ungefär samma resultat (Halvorsen, 1992, s 

42). Ett sätt att testa en undersöknings reliabilitet är genom att upprepa samma undersökning 

på samma grupp med några veckors mellanrum och om resultatet då blir det samma har 

undersökningen en hög reliabilitet (Johannessen, Tufte, 2003, s 28-29). Trost (1993) menar att 

ett problem med tankesättet är att man då förutsätter att ett problem är statiskt. Vidare påpekar 

han att det vid kvalitativa intervjuer inte är lika viktigt med konstans som vid kvantitativa 

studier, då det är just förändring som är det intressanta i sammanhanget (s 66-67). Då vi 

undersöker föräldrautbildningen, som är relativt ny, förutsätter vi att utbildningen inom en 

relativt snar framtid kommer att utvärderas och förändras. Därmed kommer även åsikter och 

inställningar till den att förändras. Vi tror dock att om man i nära anslutning till vår 

undersökning hade genomfört den igen, hade resultatet blivit likartat. Däremot tror vi att om 
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man genomför den om ett år, kommer resultatet vara ett annat, då vi förutsätter att en 

förändring av utbildningen kommer att ske, exempelvis för att ständigt kunna utveckla den.  

 

Holme och Krohn Solvang (1997) påpekar att validiteten är beroende av vad man mäter, 

vilket skall vara formulerat i frågeställningarna (s 163). Enligt Halvorsen (1992) skall det råda 

överensstämmelse mellan teori och empiri och man kan använda begrepp som giltighet och 

relevans för att förklara begreppet validitet (s 41). Vår upplevelse är att vår undersökning har 

en hög validitet. Det är vår åsikt att vi har undersökt det vi har sagt att vi skall undersöka. Det 

som möjligtvis kan ha påverkat det empiriska materialet är mötet mellan oss och 

respondenterna. Människor kan svara olika på frågor beroende på hur de uppfattar 

intervjupersonen. Dock beror inverkan av personligheten även på personen som intervjuas 

och vad själva intervjun handlar om (Denscombe, 2000, 138-139). Vi anser att det är svårt att 

uttala sig om hur stor inverkan våra personligheter haft på respondenterna och på vilket sätt, 

positivt eller negativt, det i så fall kan ha påverkat resultatet.   

 

2.6 Etiska överväganden 

All medverkan i detta arbete har skett på helt frivillig basis. Samtliga intervjupersoner har 

blivit tillfrågade om de skulle vilja ställa upp på intervjuerna och har haft möjlighet att tacka 

nej. Då vi inte kan se att det skulle göra någon skillnad för vår uppsats att uppge våra 

respondenters namn, har vi beslutat att hålla intervjupersonerna anonyma, liksom 

kommunerna och adoptionsorganisationerna. Våra intentioner är inte att göra en inbördes 

jämförelse mellan kommunerna eller mellan adoptionsorganisationerna. Vi vill istället 

koncentrera oss på att påskina mönster i deras sätt att förhålla sig till föräldrautbildningen och 

föra fram åsikter och tankar. Därmed anser vi att det inte kan tillföra något av vikt för 

uppsatsen, att uppge intervjupersonernas namn, vilken kommun de arbetar i eller vilken 

adoptionsorganisation de arbetar för. Vi uttalade redan vid första kontakttillfället med 

intervjupersonerna att vi i uppsatsen kommer att hålla alla involverade anonyma. Materialet vi 

samlat in har behandlats konfidentiellt.  

 

2.7 Källkritik 

Självfallet kan källmaterial skilja sig väldigt mycket åt både till innehåll och till kvalitet. Det 

gäller att sålla bland materialet man samlar in och även försöka titta på angreppssätt och 

värderingar (Holme, Krohn Solvang, 1997, s 124-125). Det vi har funnit är att mycket av den 

tidigare forskning som finns är utförd av personer som själva är adoptivföräldrar. Vår åsikt är 
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att detta kan påverka forskningsresultaten negativt såväl som positivt. Det positiva är att 

forskarna verkligen har ett genuint intresse av ämnet. Det negativa är att de har ett 

egenintresse i forskningen och kanske inte vill uppvisa resultat som inte är bra. Den tolkning 

vi gjort av den litteratur vi valt att använda oss av är att den är användbar, på grundvalar av att 

olik forskning av olika personer ofta stöder varandra. Vi har eftersträvat att gå till 

ursprungskällorna i den mån det varit möjligt. Vad gäller intervjuerna anser vi att vi förlorat 

vissa nyanser i de intervjuer som genomförts per telefon. Vi har gått miste om de visuella 

intrycken genom att inte se reaktionerna hos den intervjuade och det sagda ordet har gått 

förlorat på grund av att vi inte spelat in intervjuerna. Dessutom har vi vid dessa intervjuer 

antecknat samtidigt som vi lyssnat, vilket medfört att man inte alltid hört allt som sagts och 

det har inte upprepats exakt så som tidigare sagts. Intervjun som skett via e-mail har vi 

förlorat mest nyanser i. Spontana följdfrågor får inte riktigt samma effekt via e-mail och vi 

har missat alla uttryck som frågorna kan föra med sig, visuella, rösten över huvud taget samt 

de tonlägen man använder vid svar på en fråga. Skrivna svar har även en tendens till att vara 

kortare. Dock har vi fått väldigt klara och tydliga svar.   

 

2.8 Fortsatt framställning  

I kapitel 3 kommer vi att presentera tidigare relevant forskning och övrig litteratur som vi 

anser behövs för att få en klar och tydlig bild av teoribakgrunden till lagstiftningen om 

föräldrautbildningen. I kapitel 4 är det dags för en resultatredovisning av våra intervjuer och i 

kapitel 5 analyserar vi empirin och teoribakgrunden. Vi avslutar och summerar i kapitel 6, 

som är vår slutdiskussion. Käll- och litteraturförteckning finns att tillgå i kapitel 7 och 

intervjuguider finns som bilagor. 

 

3. Teoribakgrund 

 

 I detta kapitel vill vi till en början redogöra för tidigare relevant forskning och 

anknytningsteorin. Den tidigare forskningen har anknytningsteorin som utgångspunkt och är 

ett återkommande perspektiv i uppsatsen. Vi anser att det kan vara bra att veta vad 

anknytningsteorin innebär för att lättare kunna följa resonemanget i vår uppsats. Då vår 

uppsats är av en mer explorativ karaktär har den dock inte haft ett teoretiskt förklaringsvärde 

för uppsatsen. Sedan följer förarbetena till lagstiftningen om obligatorisk föräldrautbildning 

vid internationell adoption, tankarna bakom utbildningsmaterialet samt relevanta 

konventioner om barnets bästa som rör det internationella adoptionsförfarandet. 
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3.1 Tidigare forskning 

Då vi sökt efter litteratur har vi funnit mycket skrivet om ämnet adoption och främst har den 

rört barnens anknytningsprocess till adoptivföräldrarna. Vi har även funnit material som riktar 

sig till blivande adoptivföräldrar, som handlar om adoptionsförfarandet. Senare forskning har 

även uppmärksammat problematiken kring adolescensen och är mer koncentrerad på detta 

stadium i adoptivbarnens liv, även om det där fortfarande finns mycket kvar att forska om.  

 

Att vara adoptivfamilj är att vara en speciell familj, föräldrarna är speciella genom sättet de 

valt att bli föräldrar på, och barnen på grund av sin bakgrund kantad av separationer (Weigl, 

1997, s 134). Forskning visar att för det största antalet adoptivbarn går det bra i livet, med 

tanke på de svårigheter som barnen redan hunnit uppleva som små. De har av en eller annan 

anledning blivit övergivna av sina föräldrar och tvingats lämna sitt ursprungliga hemland. 

Ofta har de även varit utsatta för flera separationer av till exempel barnhemspersonal och 

fosterföräldrar, som de börjat knyta an till (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, NIA, 1999, s 9). 

Weigl (1997) beskriver att barnen måste kunna få orientera sig i sin nya miljö sedan de 

kommit till sina adoptivföräldrar. De behöver tid för att anpassa sig till varandra och skapa en 

trygg miljö så att anknytningsprocessen kan komma igång. Barnen är i chock den första 

perioden och ett sätt att uttrycka detta är att skrika och vara förtvivlade. Ett annat sätt för dem 

att hantera situationen är att vara passiva, svåra att skapa kontakt med och tysta. Barnen 

regredierar ofta till spädbarnsstadiet och börjar så att säga om från början. Det är ett sätt för 

barnen att utforska föräldrarna och påbörja anknytningsprocessen till dem. Ofta har barnen 

väldigt svårt att släppa föräldern med blicken och klamrar sig fast och klänger på föräldern (s 

165). Även Cederblad, Irhammar m fl (1994) påvisar detta och deras beskrivning av de 

initiala anpassningsproblemen stämmer överens med det som precis beskrivits ovan. De 

menar att barnen befinner sig i en akut kris, men poängterar att problemen avtar relativt fort 

och att barnens känslor stabiliseras. Dock framhålls det att hög ankomstålder är en riskfaktor 

för att barnen skall utveckla beteendeproblem i adolescensen. Barnen har då oftare utsatts för 

svåra upplevelser och fler separationer, vilket försvårar anknytningsprocessen (s 6-11).  

 

Trots omställningsproblemen anpassar sig de flesta barnen väl till sin nya omgivning och 

miljö, även om det kan förekomma en del problem i anknytningsprocessen. Svårigheter och 

problem visar sig ofta tydligare igen i tonåren (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, NIA, 1999, s 

9). Cederblad, Irhammar m fl (1994), beskriver problematiken med adoptivbarns 

överrepresentation inom barnpsykiatrin i adolescensen. De visar på att det hos dessa barn är 
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vanligare med asocialitet, utåtagerande beteende samt problem med skola och föräldrar (s 6). 

Även Lindblad (2004) lyfter fram att internationellt adopterade barn under adolescensen är 

mer drabbade av psykiska problem än jämnåriga svenskfödda barn. Risken för att adopterade 

tonåringar skall försöka ta livet av sig eller fullborda självmordsförsöket är högre. ”/…/ 

visade det sig bland annat att adopterade löpt 3½ gånger ökad risk att behöva psykiatrisk 

vård på sjukhus och 4 gånger ökad risk att göra ett självmordsförsök, som lett till sjukhusvård 

/…/” (Lindblad, 2004, s 139). Dock är självmordtankar också ganska vanligt bland 

svenskfödda tonåringar, men man kan uppskattningsvis anta att tankar på självmord 

förekommer något mer hos adopterade. Tankarna förekommer speciellt i samband med 

depression. Det finns inget specifikt givet psykiatriskt tillstånd som är knutet till adoption, 

men man kan förutsätta att det finns vissa faktorer i bakgrunden som kan medverka till 

problemens uppkomst. Exempel på detta är att den biologiska modern kan ha missbrukat 

under graviditeten, psykisk sjukdom hos någon av de biologiska föräldrarna samt att barnet 

vistats länge i en bristfällig omsorgsmiljö. Andra faktorer som kan påverka huruvida 

symptomen utvecklas eller inte är hur man tacklar omställningen som kulturbytet genom 

adoptionen medför samt att ha ett annorlunda utseende. Lindblad tar även upp att adopterade 

löper en större risk för att fastna i missbruk och kriminalitet (s 138-142).  

 

Adoptivbarnens problem under adolescensen kan vara många och tvingar dem att förhålla sig 

till sitt förflutna, för att de skall kunna skapa en bild av sig själva och bygga upp en egen 

identitet. von Greiff (2000) påvisar också att adoptivbarn under tonårsperioden är 

överrepresenterade inom barnpsykiatrin. Dock menar hon att de yngre adoptivbarnen snarare 

är underrepresenterade, vilket sammantaget medför att det inte finns någon större skillnad i 

representativiteten mellan adopterade och svenskfödda barn. Ett sätt att tolka detta, menar 

hon, är att adoptivföräldrarna har en benägenhet att söka hjälp i ett sent skede (s 23). Det är 

svårt att som adoptivförälder erkänna att man behöver professionellt stöd för att kunna hjälpa 

sitt adopterade barn. Redan från början har lämpligheten som förälder stått i fokus och man 

har som adoptivförälder högre krav på sig än vad ”vanliga” föräldrar har (von Greiff, 2004, s 

13). ”Adoptivföräldrar är utredda av socialtjänsten och befunna lämpliga som föräldrar. 

Man kan ställa sig frågan i vad mån det går att i förväg utreda någons förutsättningar att 

vara lämplig som förälder.” (von Greiff, 2004, s 13).  

 

Cederblad, Irhammar m fl (1994) visar i sin undersökning, om internationellt adopterades 

psykiska hälsa och anpassning under tonåren och tidig vuxen ålder, att 4 % av barnen inte 
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hade knutit an till sina föräldrar och 8 % inte hade knutit an till sina syskon. De ungdomar, för 

vilka problem i anknytningsprocessen förekommit, är sannolikt de som träffas på inom barn- 

och ungdomspsykiatrin. Barnen är missnöjda med sin livssituation och upplever det som 

problematiskt att vara adopterad, vilket yttrar sig i relationsstörningar inom familjen. 

Föräldrar och barn kan vara väldigt olika i fråga om personlighet och temperament. Det ställer 

stora krav på föräldrarnas förmåga till inlevelse och flexibilitet. Andra bidragande orsaker till 

svårigheterna kan vara tidiga personlighetsmässiga störningar, som uppstått tidigt i livet på 

grund av svåra upplevelser och uppslitande separationer, eller djupa identitetskriser där 

adoptionssituationen sätts i centrum. Det finns en risk att tonåringar som funderar väldigt 

mycket kring sin identitet förklarar sina problem med att de är adopterade, vilket kan mynna 

ut i dålig självkänsla samt en i högsta grad stark upplevelse av att vara annorlunda. 

Tonåringarna anser sig vara svenska, men befinner sig i en speciell situation då man på 

utsidan kan se att de har en annan härkomst. Insidan stämmer på så sätt inte överens med 

utsidan. Därför är det viktigt att föräldrarna stödjer barnens önskan och längtan efter att söka 

sitt ursprung, som ofta uppstår i adolescensen (s 95-99).  

 

”Eftersom allting i vår studie talar för att föräldrarna är mycket engagerade i 
sina barns utveckling, talar detta för, att man kanske inte är medveten om, hur 
viktigt det är för ungdomarnas identitetsutveckling att aktivt fortsätta att stödja 
denna, även i den här åldern.” (Cederblad, Irhammar m fl, 1994, s 97). 
 

Att adolescensen är en viktig period för identitetsbildningen lyfts fram även av Lindblad 

(2004). Det är då en mer varaktig och utvecklad identitet formas till skillnad från tidigare år 

då man mer speglar sig själv i hur andra bemöter en. Tankar om de olikheter som finns 

jämfört med svenskfödda barn gör inträde, till exempel vad gäller utseende (s 87). von Greiff 

(2000) tar upp att det hos barnen väcks existentiella tankar, framförallt under tonårstiden. 

Frågor som exempelvis vem är jag, varför blev jag bortlämnad, ville de inte ha mig, är något 

som tonåringarna har att förhålla sig till. Hon belyser att detta medför en nyfikenhet på att 

söka sina rötter, som blir väldigt viktigt för många adopterade och är något som tonåringarna 

måste förhålla sig till i sin identitetsutveckling (s 145). ”Kanske är det den största 

utmaningen, den största utvecklingsuppgiften, för den adopterade att hitta sätt att förstå och 

förhålla sig till sitt ursprung, sina rötter, och det liv han eller hon lever i nuet.” (von Greiff, 

2000, s 145). 
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3.2 Anknytningsteorin 

Anknytningsteorins upphovsman är John Bowlby och utgångspunkten i hans teori är 

spädbarnets primära känslomässiga behov av en omsorgsperson, vilket oftast är en förälder. 

Den beskriver hur den psykologiska anknytningen utvecklas till inre representationer hos 

barnet. Anknytningen är väldigt viktig för barnets fortsatta känslomässiga utveckling. 

Anknytningsmönstret hos barnet kompletteras av omsorgssystemet hos föräldern (Broberg, 

1996, s 4). 

 

Barn kan i princip inte låta bli att knyta an. Dock kan kvaliteten på anknytningen variera 

kraftigt, bland annat beroende på hur lyhört och samstämt samspelet mellan barn och förälder 

är. De barn som tvingas växa upp i bristfälliga miljöer kan drabbas av störningar i sin 

känslomässiga utveckling. Det primära behovet strävar efter att finna känslan av trygghet och 

när det, om målet, uppnås tar istället nyfikenheten överhanden. Barnets beteende styrs alltså 

av behovet av närhet, ömhet och beskydd ställt gentemot nyfikenheten att utforska världen. 

Tryggheten som barnet strävar efter att finna kallas den trygga basen. Det blir en 

utgångspunkt för barnet dit man kan återkomma och fylla på det känslomässiga behovet under 

tiden de utforskar världen. Utan den trygga basen att komma tillbaka till sker inget 

utforskande och barnet blir otryggt. Ett otryggt barn reagerar antingen genom att klamra sig 

fast vid föräldern eller genom att bete sig som om föräldern inte behövs. Att utforska världen 

blir inte lika viktigt, då barnet inte kan lita på att föräldern finns där när barnet behöver den 

igen (Broberg, 1996, s 4-5). 

 

Ju äldre barnet blir desto mer utvecklas dess kognitiva förmåga. Med hjälp av denna förmåga 

börjar barnet så småningom utveckla föreställningar om sig själv och relationerna till andra 

människor, så kallade inre arbetsmodeller. Man kan nu även börja skilja på anknytning och 

anknytningsbeteende. ”Anknytningen är en varaktig relation mellan det lilla barnet och dess 

vårdare, medan anknytningsbeteenden är de beteenden genom vilka detta band först formas 

och sedan upprätthålls” (Broberg, 1996, s.5). Inflytandet av omsorgspersonen verkar även 

när personen inte finns i närheten. Syftet som den inre arbetsmodellen tjänar är att uppfatta 

och tolka händelser, förutsäga framtiden samt upprätta planer för sitt eget handlande. Ett barn 

vars förälder är tillgänglig och stödjande kommer att utforma bilden av sig själv som älskad 

och kompetent samt en vision av föräldern som pålitlig och trygg. Är barnets upplevelse tvärt 

om, att ingen förälder finns till hands, kommer barnet att känna sig oönskat och odugligt samt 

anse att föräldern är opålitlig. De här upplevelserna formar de inre arbetsmodellerna som man 
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sedan använder sig av i mötet med andra människor. Det är viktigt att modellen stämmer 

överens med verkligheten för att den skall kunna vara ett hjälpmedel. Positiva upplevelser 

överväger negativa och om en god relation finns till föräldrar och andra närstående fungerar 

det. För många negativa upplevelser kan inte ett barn klara av, utan stänger ute dem och då 

tjänar modellen inte längre sitt syfte. Modellen uppdateras kontinuerligt och om de positiva 

erfarenheterna överväger de negativa, lär barnet sig att tolerera negativa upplevelser, tar in 

dem i sin arbetsmodell och återbildar verkligheten (Broberg, 1996, s 5-6). 

 

Om ett barn lämnas ensamt med en främling framträder anknytningsmönstret tydligt. Ett barn 

med en trygg anknytning reagerar positivt då föräldern kommer tillbaka och även om barnet 

gråter lugnar det sig snabbt. Ett barn med otrygg anknytning kan bete sig på flera olika sätt, 

beroende på hur barnets otrygga anknytning ser ut. Om barnet inte bryr sig om eller undviker 

föräldern då den kommer tillbaka talar man om en otrygg-undvikande anknytning. Om barnet 

är väldigt upprört och inte lugnar sig då återföreningen med föräldern sker, samt både söker 

och avvisar tröst, pratar man om en otrygg-ambivalent anknytning. Om barnet har ett 

oorganiserat och osammanhängande beteende benämner man det som en desorganiserad 

anknytning. Man har i studier av barn som vistats länge på barnhem kunnat dra slutsatsen att 

för många olika omsorgspersoner kan resultera i emotionella störningar hos barnet (Eysenck, 

2000, s 337). Barnets djupaste ångest handlar om att bli övergivet. Då ett barn blir lämnat 

ensamt kan olika typiska förlopp av reaktioner uppstå. Under protestfasen visas barnets ångest 

för att förlora anknytningspersonen och om föräldern blir borta länge känner barnet 

separationsångest. I den förtvivlade fasen visar barnen sorg, men även frustration och 

aggression, då anknytningspersonen är frånvarande. Likgiltighetsfasen är ett sätt för barnet att 

skydda sig från ångest som uppstår då föräldern är borta. Det är ett sorts förnekande som dock 

inte kan bearbetas på egen hand. När anknytningspersonen återvänder tillåter sig barnet att 

bygga upp tilliten igen, även om det kan ta lång tid. Dock visar barnet en extra stor känslighet 

vid nya separationer och kan drabbas av panik även vid en kortvarig frånvaro (Abrahamsen, 

1999, s 148-150).   

 

3.3 SOU 2003:49 Adoption- till vilket pris? 

”Adoption- till vilket pris?” är ett betänkande sammanställt av Utredningen om internationella 

adoptioner. I betänkandet kan man utläsa att med anledning av de forskningsresultat som 

presenterats på senare år, som påvisar att internationellt adopterade barn löper större risk att 

drabbas av psykisk problematik i tonåren, har man ansett att det finns skäl till att se över 
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situationen. Dessutom har Sverige ratificerat Barnkonventionen samt Haagkonventionen, och 

har därmed förbundit sig att följa dem, som ställer krav på att man i alla sammanhang skall 

säkerställa barnets bästa. I SOU 2003:49 tar man fasta på att förberedda föräldrar anses vara 

bättre föräldrar och man vill genom föräldrautbildningen säkerställa att föräldrarna vet vad de 

ger sig in på samt att de har tillfredsställande kunskaper om adoptivbarns speciella behov och 

vet vad det innebär att bli en adoptivfamilj. På så sätt anser man att de blivande föräldrarna får 

en bredare kunskap och barnets bästa kommer mer i fokus. SOU 2003:49 behandlar frågorna 

om internationella adoptioner på uppdrag av regeringen och sammanfattningsvis kan man 

säga att en målsättning även är att stärka barnets rätt och att barnets bästa alltid skall 

säkerställas i adoptionssammanhang. Utöver detta måste samhället ta ansvar och 

tillhandahålla kunskap och ge stöd då det uppstår problem som är förknippade med adoption, 

eftersom det är samhället som legitimerar företeelsen (volym 1, s 77-79).  

 

”Det är angeläget att de som vill adoptera, utifrån de forskningsresultat som finns 
på området, uppmärksammas på adoptivbarns ökade risk för olika svårigheter, så 
att de får en beredskap att känna igen och hantera olika situationer och så att de 
kan söka hjälp i ett tidigt skede.” (SOU 2003:49, volym 1, s 30). 

 

Den problembild som ges i betänkandet handlar om att adoptivbarn är överrepresenterade 

inom psykiatrin. Kliniska studier visar enhetligt att adopterade är cirka tre gånger 

överrepresenterade inom barn- och ungdomspsykiatrin samt vid placeringar utanför hemmet. 

De yttre symptom som är vanliga under adolescensen bland adopterade är aggressivitet, 

hyperaktivitet, asocialitet, depressioner, självmord och självmordstankar. Epidemiologiska 

studier för fram en mindre enhetlig bild av överrepresentationen och belyser att yngre barn 

uppvisar färre symptom än äldre barn som kommit upp i tonåren. I vuxen ålder föreligger en 

förhöjd risk för självmord, kriminalitet, missbruk samt psykisk sjukdom. Tidigare studier 

visar på att förekomsten av psykiska problem är sammankopplat med de negativa upplevelser 

barnen kan ha varit med om innan de blev adopterade. Man har bland annat kommit fram till 

att undernäring, vanvård, misshandel, känslomässiga och intellektuella brister kan påverka 

adoptivfamiljen flera år efter adoptionen. Har barnen varit utsatta för flera av dessa 

omständigheter har man kunnat påvisa att det finns ett starkt samband med utfallet av 

adoptionen. Under tonåren kan identitetsprocessen vara problematisk för adopterade. Många 

har svårigheter med hur de skall förhålla sig till sitt ursprung. Föreställningar om den 

biologiska familjen kan vara svåra att integrera med upplevelser av adoptivfamiljen under sin 

uppväxt. Även svårigheter med tankar om att ha två olika nationella tillhörigheter och att se 
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annorlunda ut jämfört med sina svenska kamrater är vanligt förekommande. Det är i dessa 

situationer viktigt att föräldrarna försöker underlätta för sina barn genom att engagera sig och 

förmedla sin kunskap om barnens ursprungskultur till dem (volym 2, s 11-12).   

 

SOU 2003:49 behandlar bland annat förslaget om en obligatorisk föräldrautbildning för 

blivande adoptivföräldrar. Idag är förslaget lagstadgat i SoL (2001:453) 6 kap. 12 § och 

trädde i kraft 1 januari 2005 (Norström, Thunved, 2005). Utgångspunkten i betänkandet är att 

det inte är samma sak att adoptera ett barn som att få ett biologiskt barn. Det är ett annat sätt 

att bilda familj på som ställer annorlunda krav på föräldrarna, vilket även framhållits av 

professionella som på ett eller annat sätt arbetar med adoptioner (volym 1, s 205). Tidigare 

tillhandahöll adoptionsorganisationerna en frivillig föräldrautbildning för dem som fått ett 

medgivande från socialnämnden om att de blivit godkända som adoptivföräldrar och var 

intresserade av att fördjupa sin kunskap. Dock har det alltid varit hemutredarens uppgift att 

försäkra sig om att adoptivföräldrarna har tillräckliga kunskaper om barnen och deras behov. 

Innan lagen om föräldrautbildning trädde i kraft var det bekymmersamt att utröna vilka 

kunskaper föräldrarna faktiskt hade. Föräldrautbildningen skall vara ett sätt för samhället att 

försäkra sig om att föräldrarnas kunskapsbehov tillgodoses samt att barnets bästa tveklöst 

sätts i centrum. ”Vid en internationell adoption medverkar samhället till familjebildningen. 

Det är därför också rimligt att samhället kan ställa krav på de blivande adoptivföräldrarna i 

syfte att barnet skall få så goda livsvillkor som möjligt i sitt nya hem. (SOU 2003:49, volym 1, 

s 30). Det anses alltså att barnen har rätt att komma till väl förberedda föräldrar som gjort 

etiska och personliga överväganden innan de bestämmer sig för att adoptera (volym 1, s 29-

30).  

 

Utifrån ett obligatoriskt deltagande i föräldrautbildningen anses att barnets bästa kommer att 

säkerställas. Möjligheten att kunna delta i de tidigare frivilliga föräldrautbildningarna som 

anordnats har varierat, bland annat på grund av geografiska förutsättningar, men även 

kvaliteten på de olika utbildningarna har ifrågasatts. Det anses olämpligt att 

adoptionsorganisationerna, som är aktörer med ett egenintresse, tillhandahåller 

föräldrautbildningar. Istället anses det att det måste vara kommunens ansvar att säkerställa att 

alla blivande adoptivföräldrar får en utbildning med fokus på adoptivbarnens särskilda behov 

och som håller en hög och jämn kvalitet över hela landet (volym 1, s 29-30).     
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3.4 Riktlinjer för föräldrautbildning 

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) har i samarbete med Socialstyrelsen 

på uppdrag av regeringen utarbetat riktlinjer och ett studiematerial för blivande 

adoptivföräldrar som heter ”Att bli förälder till ett barn som redan finns”. De har även tagit 

fram ett handledningsmaterial för utbildningsledare. Danmark och Holland har i flera års tid 

haft en obligatorisk föräldrautbildning och erfarenheter från dessa har tagits till vara då 

utbildningsmaterialet tagits fram. Förhoppningen med utbildningen är ”/…/ att 

föräldrautbildningsmaterialet ska belysa det positiva med adoption men även svårigheterna 

på ett sådant sätt att möjligheterna blir synliga.” (www.nia.se, Att bli förälder till ett barn 

som redan finns, s 1). 

 

Målet med utbildningen är att föräldrarna skall få kunskap och möjlighet att komma till insikt 

om vad det innebär att adoptera och vilka behov dessa barn har. Samhället anses ha ett ansvar 

vid adoptioner och barnen har rätt att komma till föräldrar som är väl förberedda, vilket skall 

ske genom den process som hemutredning samt föräldrautbildning innebär. Tanken är att de 

blivande föräldrarna skall få sådan kunskap genom utbildningen, att de kan fatta ett beslut om 

huruvida de skall adoptera eller inte, som är väl genomtänkt och övervägt. På så sätt anses att 

barnets bästa är i centrum, genom att föräldrarna själva i slutet av utbildningen tar ställning 

till om de kan tillgodose ett adoptivbarns behov (www.nia.se, Att bli förälder till ett barn som 

redan finns, s 5).  

 

Utbildningsmaterialet är indelat i sju olika teman: internationell adoption, att bilda familj, att 

adoptera, vilka barn behöver en familj, resan till barnet, att bli en adoptivfamilj samt att vara 

familj. Tanken är att materialet även skall kunna användas som en informationskälla under 

hela barnets uppväxt, även om det huvudsakligen är fokuserat på föräldrarna, den första tiden 

som familj och barnets yngre år (www.nia.se, Att bli förälder till ett barn som redan finns, s 

5-6). Materialet innehåller även värderingsövningar och diskussionsfrågor som riktar sig till 

föräldrarna och syftar till att skapa eftertanke om deras eget förhållningssätt gentemot 

adoption och föräldraskap. Det sista kapitlet i utbildningsmaterialet tar upp tonårstid och 

identitet, dock väldigt kortfattat. Där ges även tips på vart man kan vända sig om man behöver 

stöd i sitt föräldraskap (www.nia.se, Att bli förälder till ett barn som redan finns).   
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3.5 Barnkonventionen och barnets bästa 

I FN:s konvention om barnens rättigheter är principen om beaktandet av barnets bästa i alla 

situationer vägledande och huvudsaklig. Det skall anses vara en etisk grundregel för hela 

samhället och skall vara vägledande i alla beslut och på alla nivåer som rör barn på ett eller 

annat sätt (SOU 1997:116, bilaga, s 7). I artikel 3 fastslås att ”Vid alla åtgärder som rör barn 

/…/ skall barnets bästa komma i främsta rummet /…/”  (SOU 1997:116, s 125). Dock finns 

inte en helt klar och tydligt definition på vad barnets bästa innebär eller vad definitionen på ett 

barn är. Schiratzki (2000) tar upp problemet med att synen på hur länge man är barn varierar 

väldigt mellan olika länder och i rättslig mening är man i vissa avseenden barn ända upp till 

21 års ålder, även om det i artikel 1 i Barnkonventionen stadgas att man med barn anser varje 

människa under 18 år. Blir barnet i ett land myndigt innan 18 års ålder upphör den legala 

barndomen vid denna ålder istället. Barnkonventionen ger alltså inte en enhetlig definition av 

begreppet barn (s 36-37). Inte heller finns några generella kriterier för hur barnets bästa skall 

bedömas utav professionella som kommer i kontakt med barn i sitt arbete, utan istället skall 

konventionen ses i sin helhet. Ett sätt som menas ta till vara barnets bästa är att experter 

genom sin kunskap och erfarenhet bedömer vad som är barnets bästa och på så sätt skapar 

riktlinjer för hur samhället skall förhålla sig till det. En annan aspekt är att barnen själva får 

komma till tals och uttrycka sina behov (SOU 1997:116, s 133-134).   

 

I artikel 21 framkommer att alla länder som tillåter adoption och har ratificerat 

Barnkonventionen skall beakta barnens bästa vid alla överväganden som rör adoption. Bland 

annat skall adoption av ett barn godkännas av behöriga myndigheter och de personer som 

berörs i adoptionsprocessen skall ha givit sitt fulla samtycke. Innan en internationell adoption 

genomförs skall det först ha övervägts om barnet kan tas om hand av fosterfamilj eller 

adoptivfamilj i hemlandet och att det inte finns någon otillbörlig vinst för inblandade 

personer. Barnets bästa skall ha absolut prioritet (SOU 2003:49, volym 1, s 118-119).   

 

3.6 Haagkonventionen och barnets bästa 

Haagkonventionen (Konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella 

adoptioner) antogs 1993 och ratificerades 1997. Konventionen har sin utgångspunkt i FN:s 

barnkonvention och principen om barnets bästa (SOU 2003:49, volym 1, s 122). Syftet med 

konventionen är att garantera att internationella adoptioner genomförs med beaktande av 

barnets bästa samt barns rättigheter. Dessutom skall den, genom samarbete 

konventionsstaterna emellan, säkerställa att det inte förekommer bortförande och handel med 
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barn. En behörig myndighet, vilket i Sverige är socialnämnden, måste se till att de avsedda 

adoptivföräldrarna är lämpliga och att de erhållit nödvändig rådgivning innan adoptionen 

genomförs (Sverne Avrill, Svensson, 2003, s 43-45).  

 

I konventionen betonas att barn har rätt att växa upp under lyckliga familjeförhållanden. Med 

hänsyn till barnets bästa skall barnet, om möjligt, i första hand få växa upp tillsammans med 

sina biologiska föräldrar. Om detta på grund av någon anledning är otänkbart skall barnets 

potentialer till att få växa upp i en fosterfamilj eller adoptionsfamilj i hemlandet undersökas. 

Det är först när det är utrönt att dessa alternativ inte är tänkbara som en internationell 

adoption kan komma på fråga (Sverne Avrill, Svensson, 2003, s 42). Detta kallas för 

subsidiaritetsprincipen och syftar till att säkerställa barnets bästa. Ansvaret för att barnets 

situation är utredd läggs på barnets födelseland, eftersom de har bäst möjligheter att utreda om 

dessa andra eventualiteter finns (SOU 2003:49, volym 1, s 124-125). 

 

 

4. Resultatredovisning av intervjuerna 

 

I detta kapitel kommer vi att redovisa resultaten av de intervjuer vi genomfört. Vi kommer att 

redovisa vår empiri i tre avsnitt. I den första delen kommer vi att redovisa empirin från 

intervjuerna med familjerättssekreterarna. Därefter kommer vi att presentera empirin från 

intervjuerna med adoptionsorganisationerna samt MIA. Vi har under arbetets gång identifierat 

sex teman som vi anser är centrala och som vi vill föra fram i denna uppsats. Redovisningen 

av empirin kommer därmed att ske indelat i teman och är som följer; initiativet till 

lagstiftningen om obligatorisk föräldrautbildning för adoptivföräldrar, utformningen av 

föräldrautbildningen, syftet med föräldrautbildningen, anknytning och identitet, barnets bästa 

samt åsikter om riktlinjerna för föräldrautbildningen. 

 

4.1 Intervjuerna med familjerättssekreterarna 

Nedan följer en sammanställning av resultaten av intervjuerna med de fyra 

familjerättssekreterare vi intervjuat i olika kommuner i Skåne.  
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4.1.1 Tema 1 – Initiativet till lagstiftningen om obligatorisk föräldrautbildning för 

adoptivföräldrar 

Under arbetet med uppsatsen har vi blivit nyfikna på att utröna varifrån initiativet till 

lagstiftningen kommer. Därför vill vi i detta inledande tema redogöra för var 

familjerättssekreterarna tror att det kommer ifrån. 

 

”/…/ det kan jag inte säga att jag har riktigt klart för mig vem som har tagit 
initiativet till det.” 
 
”Jag skulle kunna tänka mig att det är Socialstyrelsen.” 
 
”Nej, det vet jag inte.” 

 

Vidare vill vi presentera tankar om anledningen till att lagstiftningen kommit nu. 

 

”Jag har inte tänkt på det förut… men kanske det beror på att deras psykiska 
hälsa har uppmärksammats.” 
 
”Det har ju uppstått många frågor kring det här med adoptioner, dels forskningen 
och dels har man intresserat sig och sedan har det ju kommit det här med 
homosexuellas rätt till medgivande, alltså det finns ju många organisationer som 
har varit inne och lobbat gissar jag, för olika saker, så man har väl tyckt att det 
behövs ett förtydligande och ett beslut kring det här.”  
 
”/…/ det har väl kanske legat i tiden lite /…/” 

    

”Det finns runt om. Danmark har haft den rätt länge /…/ Så Sverige är egentligen 
lite på efterkälken när det gäller det här. Det har pratats allt mer om att det här 
är barn med särskilda behov och där föräldrarna behöver en extra beredskap och 
kunskap.” 
 

Ingen av familjerättssekreterarna kan med säkerhet säga varifrån initiativet kommer och vilka 

anledningar det finns till att lagstiftningen kommit nu. Dock har alla tankar kring det och kan 

väl motivera tänkbara orsaker. Orsakerna och initiativet går in i vartannat och därmed 

framkommer i slutändan ändå tankar om varifrån initiativet kommer. 

 

4.1.2 Tema 2 – Utformningen av föräldrautbildningen     

MIA har tillsammans med Socialstyrelsen utarbetat riktlinjer för föräldrautbildningen på 

uppdrag av regeringen och materialet kom i september 2005. Det har visat sig vara ett 

problem för kommunerna att anvisa en utbildning i egen regi. En familjerättsekreterare säger 
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”Alltså vi har ju inga planer på att själva utbilda, med två-tre utredningar per år så finns det 

ju ingen möjlighet /…/” . Det verkar vara ett återkommande problem för kommunerna hur de 

skall utforma utbildningen och vem som skall hålla i den. Just därför har vissa kommuner valt 

att samarbeta i denna fråga. 

 

”Vi har gjort så att vi har gått tillsammans här ett antal kommuner i Skåne /…/ vi 
tycker det kan vara en uppgift för Kommunförbundet att serva kommunerna med 
olika saker och de anordnar också kurser, de är rätt så vana kursanordnare.” 

 

”Alltså, det är inte vi som håller i föräldrautbildningen utan det är ju 
studieförbund som vi anlitar.” 

 

”Vi har inte någon i egen regi utan vi hänvisar till studieförbund.” 
 

I en annan kommun har föräldrautbildningen börjat ta form. 

 

”Vi har tänkt att den ska vara enligt det nya utbildningsmaterialet och då har vi 
tänkt att vi ska ha grupper med ungefär 14 personer. Vi kommer att förlägga det 
till helger, varannan söndag tills vi får ihop rätt antal timmar, det ska vara 
ungefär 21 undervisningstimmar. Vi har som sagt varannan söndag, detta 
eftersom det är en process i det, och då kan man inte mata ihop allt på en gång 
utan folk måste ha tid till reflektion och eftertanke och egna funderingar mellan 
gångerna.” 

 

Kritik som uttryckts handlar om den praktiska utformningen av utbildningen. Det finns en 

önskan om att utbildningen skall vara mer enhetlig över landet och tillhandahållas på central 

nivå. Dessutom kan kostnaden för utbildningen variera kraftigt över landet. 

 
”Hade jag fått vara med och bestämma hade jag lagt det här länsvis med rejäla 
utbildningscentraler som täcker in hela län och där man kan ha en kontinuitet 
hela tiden. Och egentligen tycker jag inte att det skulle vara förknippat med 
kostnader för dem som ska gå den, jag tycker det haltar lite med vår syn annars 
när det gäller lagbundna saker. Det ska man inte behöva betala för. Kommunen 
får ta ut skälig kostnad, men vi får inga extra pengar från staten och vi kommer 
ändå få bära merparten av kostnaden själva. /…/ Man skulle ha haft mer tid på 
sig och gjort det enhetligt över hela landet. Det är ju egentligen de som är 
meningen, det ska inte vara skillnader bara för att du bor uppe i Norrland.”   
 

Annan kritik som framkommit handlar om den dåliga informationen kring utbildningens 

utformande både innan och efter lagen trädde i kraft. Så här uttrycker en 

familjerättssekreterare detta missnöje. 
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”Så att från hösten började vi, vi fick ju väldigt lite information och väldigt lite 
stöd från statliga myndigheter, det är ju Socialstyrelsen som ska stötta och ge 
vägledning i det här och det kom väl i princip ingenting förrän mot vårkanten då, 
så kom de ut med information om hur ett utbildningsprogram ska se ut och att 
kommunerna är ansvariga att se till att det finns.” 

   

4.1.3 Tema 3 – Syftet med föräldrautbildningen 

Av de svar vi fått kan vi se att det inte finns enbart ett syfte som utbildningen skall fylla utan 

flera. Samtliga intervjupersoner angav flera olika syften som de ansåg att utbildningen kan 

säkerställa. Vi kunde även utläsa av våra svar att samtliga intervjupersoner var mycket 

positiva till utbildningen som helhet. Alla familjerättssekreterarna är överens om att 

utbildningen kan höja kunskapsnivån hos de blivande föräldrarna. Det bidrar till att de 

reflekterar mer över om adoption är rätt för dem, över barnet och de upplevelser barnet kan ha 

i sitt bagage, men även vilken roll anknytningen spelar för barnets utveckling. 

 

”Spontant tycker jag att jag har märkt en stor skillnad på de sökanden, de har 
mer kunskap nu och har reflekterat mer. Jag tror att det är det den ska syfta till, 
att ge föräldrarna en grund så att de kan göra ett mer genomtänkt beslut.”  
 
”/…/ så är det väl rimligt att tänka sig att man får en så hög kompetens som 
möjligt kring det. /…/ om man nu kommer använda samma material så tycker jag 
det är bra att alla adoptivföräldrar får samma utgångspunkt, att man höjer nivån 
över lag så att alla får samma [utbildning]” 

 

”Jag tror att föräldrarna kan få en större förståelse för barnet och de speciella 
behov de kan ha. De kan ha reflekterat mer kring barnet och dess bakgrund, t ex 
separationer. De har kanske blivit mer öppna att ta till sig barnet som det är. Jag 
tror att det kan göra skillnad i anknytningsprocessen.”  

 

Något annat som framkom tydligt var betydelsen av processen som utbildningen i samband 

med medgivandeutredningen startar hos adoptivföräldrarna. De uttrycker att processen i sig i 

allra högsta grad har ett utbildningssyfte.  

 

”/…/ vi ska göra en bedömning om makarnas lämplighet, men det är också en 
uppgift att förbereda i det här utredningsarbetet. Adoptivföräldrar ska vara väl 
förberedda /…/de ska inte vara främmande för de situationer som kan uppstå, 
alltså jag tänker att det förhoppningsvis är en parallell process.” 
 
”Just det här med att det är en process /…/ kan väcka lite tankar” 
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Dessutom anser de att föräldrarna får någon i samma situation att diskutera sina 

föreställningar och tankar med. Föräldrarna får även vetskap om vart de skall vända sig om 

professionell hjälp behövs under barnets uppväxtår. Vi anser att det ovan sagda beskrivs av 

detta citat: ”Det är ju bra om utbildningen leder till föräldragrupper. Det är ju också viktigt 

att de vet vart de kan vända sig om det blir bekymmer.”  

 

4.1.4 Tema 4- Anknytning och adolescens  

Vi har valt att slå ihop anknytning och adolescens i ett tema, eftersom vi upplevde en tendens 

i svaren till att detta var starkt förknippat med vartannat. De flesta familjerättssekreterare 

betonade under intervjuerna vikten av en trygg anknytningsprocess under uppväxtåren och 

menar att den kan bidra till att tona ner de problem som kan uppstå under adolescensen. Alla 

barn har behov av en trygg anknytning, men för adopterade barn är det av ännu större vikt, 

dels på grund av deras bakgrund kantad av separationer och dels på grund av de existentiella 

tankar som många adopterade tampas med under adolescensen.  

 

”Det som vi vet är det allra mest primära idag, det är anknytningen./…/ 
Anknytningen kräver ett rätt stort jobb som inte är helt enkelt för adoptivföräldrar 
att tackla.” 
 
”Vi vet att det här är barn som har med sig saker i bagaget, om de inte har annat 
så har de separationer. Det i sig är svårt och kräver extra jobb för föräldrarna att 
få en bra anknytning att komma till stånd.” 
 
”/…/ de kan ha saker med sig i sitt bagage som kan få konsekvenser för uppväxten 
/…/ det är ändå en tid som man har levt som liten och så vet vi ju hur viktigt det 
är med den första tiden och med anknytning /…/” 

 

Det finns ett behandlingshem som har specialiserat sig på problematiken som rör adopterade 

tonåringar. En familjerättssekreterare är insatt i detta och uttrycker sig så här: ”Det finns ett 

behandlingshem som har specialiserat sig på tonårsadoptivbarn som det inte gått bra för, 

Folåsa. Vad de kan se i alla sina ärenden så är det anknytningen som fallerat.” Om 

anknytningen är av trygg karaktär underlättar det för de adopterade tonåringarna att vända sig 

till sina föräldrar för att få hjälp, även om de samtidigt skall frigöra sig från sina föräldrar, 

liksom andra tonåringar. De existentiella tankarna skapar frågor kring ursprunget, vem de är 

och varför de ser ut som de gör. Det blir ett dubbelt identitetssökande och att finna sina rötter 

blir för många väldigt viktigt under denna period.  
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”Om inte anknytningen har suttit ordentligt när de var små så kommer nästa 
period när de ska bli ännu mer självständiga och då finns inte de där banden. En 
normal tonåring pendlar mellan frihet och så tillbaka till föräldrarna för att tanka 
lite trygghet. Men behöver du inte komma tillbaka för att tanka trygghet eftersom 
du aldrig har upplevt det, då drar du ju iväg.” 
 
”/…/ alla ungdomar funderar ju över sig själv i tonåren och så där…hur man har 
blivit den man är och det blir en större kris för vissa adoptivbarn…” 
 
”Det är inbyggt i det här med adoption, att en del mår sämre framförallt under 
tonåren, det blir ett dubbelt sökande av identitet. För en del blir det här väldigt 
speciellt att söka sina rötter, vem är jag? Medan andra tycker, vad då, jag är ju 
svensk, det spelar ingen roll att jag är mörk när jag tittar mig i spegeln.” 
 

Familjerättssekreterarna menar att anknytningen är central för att kunna bygga upp en trygg 

föräldra-barnrelation, som sedan följer med genom hela uppväxtprocessen och in i vuxenlivet. 

Samtliga familjerättssekreterare anser att föräldrautbildningen kan bidra till att 

medvetandegöra föräldrarna om anknytningens betydelse och ser positivt på att föräldrarnas 

kunskaper fördjupas, vilket i slutändan gynnar barnet.   

 

4.1.5 Tema 5 – Barnets bästa  

I ett adoptionsärende är det familjerättssekreterarens uppgift att se till att barnets bästa är i 

fokus. Enligt 1 kap. 2 § SoL skall när åtgärder som rör barn alltid barnets bästa beaktas och 

det skall även tas hänsyn till vad barnets bästa kräver. Samtliga intervjupersoner anser att 

barnets bästa är det centrala i ett adoptionsärende. ”Det löper som en röd tråd genom hela 

utredningen”, säger en familjerättssekreterare och en annan säger: ”Det är ju det uppdraget vi 

har”. Det är alltså av största vikt att barnet skall få det bra när det kommer hit och att det skall 

komma till väl förberedda föräldrar. 

 

”Det barnet som kommer hit ska ju ha den bästa möjliga livssituation och det 
finns vissa som inte kan ge dem det som vi ska bevaka att barnet får.” 
 
”Det är ju verkligen på barnets uppdrag, kan man säga. Sedan att alla längtar 
efter barn och sådär det är ju en sak.”  

 

Alla familjerättssekreterare menar att utbildningen kan förbereda föräldrarna på ett bra sätt 

inför det som skall komma och det kan ge en beredskap inför potentiella situationer och 

problem. Intervjupersonerna anser att utbildningen på detta sätt syftar till barnets bästa. 
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”Jag tror att de kan förbereda sig genom att de verkligen anstränger sig och 
försöker tänka sig in i situationer som kan uppstå. Självklart kan man inte veta 
hur man reagerar förrän situationen inträffar, men man kan försöka tänka sig in i 
den.” 
 
”/…/ just detta att förbereda föräldrarna på vad som kan komma, väl förberedda 
adoptivföräldrar gör ju att barnen blir tryggare och får det bättre, blir mötta på 
ett bättre sätt, att man har diskuterat igenom olika typer av problem som kan 
uppstå.” 
 

Hur man skall ta till vara barnets bästa i en hemutredning är inte helt lätt för 

familjerättssekreterarna att precisera. Eftersom det inte finns en klar definition på barnets 

bästa finns det därför inte heller några tydliga riktlinjer på hur man skall gå till väga.  

 

”Jag försöker tänka mig in i hur det skulle vara att komma som barn till denna 
familj. Eftersom jag inte vet vilket barn just det här paret kommer att få och vilka 
behov det barnet har, så blir det en allmän bedömning [av barnets bästa]. Jag 
försöker tänka på atmosfären i hemmet, trygghet och hur föräldrarna pratar med 
varandra.” 
 
”Det gäller dels att hitta föräldrar som är medvetna om vad de ger sig in i, inte 
den perfekta föräldern, för hon finns inte. Vanliga sunda människor som lever i en 
bra relation och som har känslomässigt utrymme över och vet vad de ger sig in 
på. Mer än så kan man inte göra.” 
 
”/…/ vi fokuserar ju på den känslomässiga delen nästan uteslutande. /…/ För vi 
tycker ju ändå att de allra flesta familjer i Sverige kan ge en bra uppväxt 
materiellt sett /…/”  
 

Alla bedömer barnets bästa på olika sätt, men de anser alla att barnperspektivet är det 

viktigaste att förhålla sig till under utredningen.  

 

4.1.6 Tema 6 – Åsikter om riktlinjerna för föräldrautbildningen 

Alla familjerättsekreterare uttrycker att de tycker det är på tiden att det kommer ett 

utbildningsmaterial. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2005 och utbildningsmaterialet var 

färdigställt i september 2005. Det har lett till att kommunerna inte har vetat hur de skall kunna 

uppfylla kraven som lagen ställer och i vissa fall har det medfört att adoptanter har fått vänta 

länge på att gå utbildningen. De flesta av våra intervjupersoner har läst materialet och tycker 

att det är relevant. En av dem säger: ”Jag tycker det är bra med värderingsövningarna som 

kan sätta igång folks tankar och processer.” Åsikterna om utbildningen ger en samstämmig 
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bild av att den är bra och fyller ett syfte. Deras intryck från de föräldrar som redan genomgått 

utbildningen är att de också är positivt inställda. 

 

”Ett studieförbund har kört delvis enligt det här utbildningsmaterialet här i höst. 
Den responsen vi har fått från dem som utvärderar den har varit väldigt positiv, 
föräldrarna har varit jättenöjda. Det fanns de som sa att även om jag inte skulle 
adoptera skulle utbildningen ha gett mig mycket personligen ändå, då har man 
nått rätt så långt faktiskt.” 
 
”Jag tycker nog det är bra att det blir ett centralt material som MIA tagit fram 
och sedan hoppas jag att man reviderar det också med jämna mellanrum med 
tanke på hur forskningen fortskrider och erfarenheter som blir gjorda.” 
 

Något annat vi kunnat utläsa är att familjerättssekreterarna tycker det är skönt att kunna luta 

sig tillbaka mot lagen och hänvisa de föräldrar som verkar osäkra på sitt beslut till 

utbildningen. De anser även att utbildningen skall komma in i ett så tidigt skede som möjligt 

av adoptionsprocessen, på grund av att den kan undanröja eventuella tvivel och frågor. Det 

ultimata hade varit att man först går utbildningen och sedan efter det ansöker om medgivande. 

De som väl då lämnar in en ansökan vet verkligen vad de ger sig in i, har funderat färdigt och 

är förberedda inför utredningen.  

 

4.2 Intervjuerna med representanterna för adoptionsorganisationerna 

I detta avsnitt sammanställer vi resultaten av svaren vi fått via de två telefonintervjuerna samt 

e-mailintervjun. Frågorna har besvarats av representanter för adoptionsorganisationerna, som 

är väl insatta i området föräldrautbildning då de tidigare anordnat kurser inom området 

föräldrautbildning. 

 

4.2.1 Tema 1 – Initiativet till lagstiftningen om obligatorisk föräldrautbildning för 

adoptivföräldrar 

Vi tillfrågade representanterna för adoptionsorganisationerna om de visste varifrån initiativet 

till lagstiftningen kommit och om de visste av vilken anledning lagstiftningen kommit nu. 

 

”Ge alla blivande adoptivföräldrar samma utbildning med lika kvalitet i hela 
landet. Vidare har man från lagstiftarna nog sett behovet bland annat efter de 
forskningsresultat som presenterades för några år sedan.” 
 
”Jag tror att det är olika föreningar som varit aktiva och tryckt på. Dessutom har 
vi ju skrivit under Barnkonventionen och Haagkonventionen och lagen bygger på 

 32



dessa konventioner. Det är naturligt att Sverige också får en lag om detta 
eftersom vissa länder kräver att föräldrarna skall ha utbildning.” 
 
”Det ligger i tiden lite, föräldrautbildningar som riktar sig till ”vanliga” 
föräldrar är också populära. Det pratas mycket om anknytningen och hur viktig 
den är och många föräldrar behöver råd och stöd, vilket utbildningen kan ge. 
Dessutom har Danmark, Holland och Filipinerna redan en lagstiftning om 
föräldrautbildning. Jag tror att enmansutredningen av Annika… jag vet inte vad 
hon heter i efternamn… ligger till grund för lagstiftningen.”    

 

Inget enhetligt svar ges och ingen verkar heller särskilt förvånad över att lagstiftningen 

kommit nu. Alla våra intervjupersoner är överens om att det är bra med en obligatorisk 

utbildning och välkomnar den. 

 

4.2.2 Tema 2 – Utformningen av föräldrautbildningen 

Då adoptionsorganisationerna tillhandahöll den då frivilliga utbildningen såg utformningen av 

den, trots olika organisationer, ganska lika ut. Man träffades på kvällstid cirka 10 gånger, men 

även helgkurser och distanskurser erbjöds för dem som av olika anledningar inte kunde eller 

ville deltaga i kvällskurserna. Ofta var kursledaren själv adoptivförälder. 

 

”Ledare var adoptivföräldrar som genomgått cirkelledarutbildning. De flesta 
var/är personer med beteendevetenskaplig utbildning, exempelvis lärare, 
psykologer, sjukvårdsutbildade och socialarbetare.”   
 
”I vår utbildning hade vi olika teman som vi tog upp under kursen. Det var 
allmän information, barnlöshet, vilka föreställningar och förväntningar man hade 
inför adoptionen, rasism, skola och tonårstiden.”  
 

En representant uttrycker att det nya föräldrautbildningsmaterialet skiljer sig från det material 

som organisationen använde sig av. Det nya materialet som MIA gett ut är mer processinriktat 

och lägger tyngden vid att föräldrarna under kursens gång skall bestämma sig för om adoption 

är rätt för dem. Från organisationernas håll lades mer vikt vid vad som händer när man 

kommit hem med sitt barn. En annan representant uttrycker oro över att utbildningen nu läggs 

ut på anbud och vem som helst kan försöka sälja sin utbildning till kommunerna. Kostnaden 

för deltagande i utbildningen är något som kan variera kraftigt mellan olika kommuner som 

har rätt att ta ut skälig avgift från deltagarna. Priserna skiljer sig också ganska markant mellan 

kursanordnarna, så vad man får betala för att gå utbildningen kan variera väldigt i landet. En 

annan farhåga är att de som anordnar utbildningen kanske inte har så mycket kunskap om 

adoption egentligen och att kvaliteten på utbildningen på så sätt försämras. 
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”Jag är rädd för att de som kommer att hålla i utbildningarna saknar mycket 
kunskap om adoption och om att adoptera. Man tappar mycket kunskap och 
erfarenhet genom att de som tidigare hållit i utbildningarna nu försvinner som 
utbildningsledare.” 
 

Det som skiljer sig mest från tidigare är att kursanordnarna lade stor vikt vid att under kursens 

gång ta dit en vuxen adopterad som fick berätta om sina erfarenheter. I utvärderingar av 

kurserna som gjordes, visades att detta var ett mycket uppskattat moment av de blivande 

adoptivföräldrarna. Många kanske inte tidigare hade träffat någon som var adopterad. MIA 

har uttryckt att de inte anser detta vara ett moment som är viktigt och kommer inte att använda 

sig av detta i sin utbildning. Ofta var cirkelledarna själva också adoptivföräldrar och de 

fördelar som finns med det är att de genomgått adoptionsförfarandet. Våra intervjupersoner 

ansåg att de på så sätt hade en viktig kunskap och en representant uttrycker sig såhär: 

”Cirkelledarna hade dessutom erfarenheter av adoptionsprocessen.”  

 

4.2.3 Tema 3 – Syftet med föräldrautbildningen 

Samtliga intervjupersoner ställer sig mycket positiva till utbildningen. De anser att det är 

väldigt bra med en obligatorisk utbildning och de påpekar att det verkligen behövs. 

Representanterna menar att de föräldrar de möter i sitt arbete nästan enigt tycker att den är bra 

och behövlig. Det är ett tillfälle för föräldrarna att få prata ohämmat om sina tankar med andra 

som befinner sig i samma situation.  

 

”Det är chansen att avslappnat prata om det som skall bli, även med sorg i 
bagaget, det sättet att bilda familj, att förstå att det är en rolig väg att gå mot ett 
stort mål.” 

 

Något annat som kommer fram är att de antar att den obligatoriska utbildningen skall ge de 

blivande föräldrarna en bred kunskap om vad som komma skall, så att de när de fattar sitt 

beslut om att adoptera vet att det är rätt för dem. 

 

”Ge alla blivande adoptivföräldrar en god grund att stå i, dels när de tar beslutet 
att adoptera, dels när de väl adopterat.” 
 
”Förberedda föräldrar har större möjligheter att bli bra föräldrar. 
[Utbildningen] Kan endast påverka relationen [mellan barn och föräldrar] 
positivt.” 
 
”Jag tror att syftet är att få folk att tänka till.” 
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Dessutom vill de understryka att utbildningen måste förbereda föräldrarna på möjligheten att 

barnet har ett funktionshinder. Det är viktigt att ta ställning till hur man skulle hantera ett 

sådant besked och jobba med de fördomar man själv kan ha. Likadant gäller att barnet är av 

utländsk härkomst och att man i statistik sedan man adopterat anses vara en invandrarfamilj. 

Att ta itu med egna fördomar innan man adopterar är högst väsentligt. Representanterna 

menar att från organisationernas håll lade stor vikt vid att diskutera olika teman, som till 

exempel fördomar, då utbildningen fanns i deras regi. De är rädda att det går förlorat i den nya 

utbildningen, då den är mer inriktad på processen. Därmed har den nya utbildningen ett annat 

syfte än den utbildning som organisationerna tillhandahöll. 

 

4.2.4 Tema 4 – Anknytning och adolescens 

Samtliga representanter framhåller att anknytningen är av absolut största vikt. Eftersom inga 

på förhand givna band finns mellan barnet och föräldrarna, krävs ett stort arbete med just 

anknytningsprocessen.  

 

”Man ska vara förberedd på att det är ett föräldraskap som ställer högre krav på 
dig som förälder än vad som oftast är fallet med biologiska barn. Barnet och 
föräldrarna har inga ”medfödda” likheter. Det är ett barn som kan ha varit med 
om traumatiska upplevelser, även om barnet kommer till sin nya familj som 
mycket liten. Det är ett barn med en bakgrund som kan vara tung och svår.”  

 

Det är därför viktigt att utbildningen tar upp ämnet till diskussion och att man informerar om 

denna inte helt lätta process och vilka krav det ställer på föräldrarna. Det är även ett faktum 

att anknytningsprocessen kan skilja sig mycket från familj till familj och från barn till barn. 

Vissa barn och föräldrar knyter an ganska fort till varandra, medan det för en annan familj tar 

längre tid. Det kan också ha med barnets tidigare upplevelser att göra. Därför finns inget 

universellt ”så här gör du för att anknytningen skall komma till stånd – tips”. 

Representanterna vill därför belysa hur viktigt det är att ta upp anknytningen och att informera 

om att man kan få hjälp om man behöver det. Det är viktigt att prata om att det finns hjälp att 

få och vart man skall vända sig för att få råd och stöd. 

 
”Anknytningen är så viktig, det är viktigt att man vågar söka hjälp om man 
märker att det uppstår problem i processen. Man kanske inte vågar prata med en 
myndighetsperson [hemutredaren] om att det är problem, just därför är det viktigt 
att man tar upp det på utbildningen, att det inte är något ovanligt och konstigt.”  
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”Om föräldrar vet mer om adoptivbarnens separationer och hur det kan påverka, 
kan de bättre stödja sitt barn. Om man vet mer om anknytning föräldrar-barn kan 
man också i högre grad ”jobba på det” och söka hjälp och stöd om det skulle 
behövas.” 

 

Att anknytningen är starkt sammankopplad med adolescensen och identitetsutvecklingen 

påpekas av representanterna. De menar att det är viktigt med öppenhet inför barnets bakgrund 

och att det får vara ett naturligt inslag i familjen. En representant menar att alla barn under 

tonåren funderar på allt möjligt och att man på så sätt kan underlätta tankar kring barnets 

ursprung.  

 

”Anknytningen är grundläggande och påverkar barnen även i tonåren. Det är det 
som är grundläggande för barnets utveckling. Därför är det viktigt att 
utbildningen tar upp det till diskussion, det är viktigt att även få med 
tonårsperspektivet.” 

 

Representanten menar att ju mer man förbereder föräldrarna, ju mer kan man underlätta för 

dem, men främst för barnet. Med en trygg anknytning i grunden behöver tonårstiden inte bli 

något annorlunda än för en ”vanlig” tonåring. Det kan vara svårt att förbereda föräldrarna 

inför detta, då de är mest fokuserade på det lilla barnet, men dock är det av största vikt 

eftersom det ändå finns någonstans i bakhuvudet. En annan representant säger såhär: 

 

”Man kan alltid ge information men när den kommer för tidigt är föräldrarna inte 
mogna för det. Men om de inte får höra det kan de missa att uppfatta vissa 
signaler på att tonåringen inte mår bra.”   

 

4.2.5 Tema 5 – Barnets bästa 

Barnets bästa är något som anses komma barnet tillgodo genom föräldrarna. Därför anser 

representanterna att för att säkerställa barnets bästa är det viktigt att föräldrarna är så 

förberedda som möjligt och vet fullt ut vad det innebär att adoptera.  

 

”Utbildningen kan medföra att föräldrarna blir mer säkra och lugna i sin roll 
som föräldrar.” 
 
”Förberedda föräldrar har större möjlighet att bli bra föräldrar.” 
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En representant menar att vissa kommer att inse att adoption inte är något för dem och hoppa 

av utbildningen samt medgivandeutredningen. Det är bra om man inser i tid att adoption inte 

är något som passar. Bland dem som faktiskt bestämmer sig för att gå vidare med adoptionen 

är behovet av stöd och uppmuntran stort. 

 

”Det är viktigt att peppa föräldrarna under utbildningens gång, de klarar det här. 
Alla får bråka med sina barn, men sen blir det bra. Är föräldrarna peppade blir 
inte chocken så stor.”  

 

Alla är inne på tankar kring att föräldrarna skall vara medvetna om problem och svårigheter 

som kan uppstå. De menar alltså på att det då är lättare att hantera eventuella situationer som 

kan uppstå.  

 

4.2.6 Tema 6 – Åsikter om riktlinjerna för föräldrautbildningen 

Alla representanter för adoptionsorganisationerna, våra intervjupersoner, har noggrant läst 

MIA:s utbildningsmaterial och handledningsmaterial. Majoriteten har även deltagit i en av 

MIA arrangerad introduktionsdag för utbildare, ägnad åt en presentation av materialet samt 

hur utbildningen kommer att struktureras. Åsikterna om materialet är många och av blandad 

karaktär. 

 

”Materialet har ganska många brister, det är naivt. Dels är materialet testat på 
alldeles för få människor, dels har tonårstid, kunskaper om barn med speciella 
behov, kunskap om äldre barn samt diskussionsutrymmet försvunnit. Det som är 
bra är värderingsövningarna. Det är synd att MIA inte tycker det är bra att ta dit 
någon som är adopterad som kan berätta om sina erfarenheter.” 
 
”Ämnena som tas upp är bra, men samtidigt… Vilket flum! Det som vi upplevt att 
deltagarna ansett som givande när vi hållit våra kurser har varit diskussionerna. I 
det nya materialet verkar det som om diskussionerna inte längre är viktiga, det 
handlar mer om att gå och ställa sig i hörn.”  
 
”Utbildningsmaterialet är mycket bra. /…/ Det som är bra är 
[värderings]övningarna, att man lägger stor vikt vid barnens bakgrund, att man 
lägger vikt vid ursprungsländerna och att man tidigt tar upp frågan om rasism 
och att man som förälder måste förhålla sig till det /…/ det som saknas är 
adoptivföräldraerfarenheter  /…/ samt vuxna adopterades erfarenheter.” 

 

Trots kritiska synpunkter på materialet anser alla att utbildningen behövs. De anser att det 

finns bitar av materialet som är bra och andra delar som är dåliga. En åsikt är dock att det är 
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svårt att jämföra utbildningarna då de är så olika innehållsmässigt. Många frågetecken finns 

runt utbildningen, antagligen på grund av att den är så ny. Materialet behöver testas på fler så 

att det tydligt kan utvärderas och på så sätt förbättras. 

 

4.3  Intervjun med representanten från MIA 

I detta avsnitt redovisar vi resultatet av den intervju vi genomfört med en representant för 

MIA. Intervjun ägde rum via telefon. För att kunna tydliggöra svaren kommer vi att redovisa 

resultaten i samma teman som tidigare, trots att enbart en person på MIA intervjuats. 

 

4.3.1 Tema 1 – Initiativet till lagstiftningen om obligatorisk föräldrautbildning för 

adoptivföräldrar 

Vi tillfrågade respondenten om varifrån initiativet till lagstiftningen kommit och varför den 

kommit nu. Svaret redogör för flera olika anledningar. Citatet nedan redogör för en av 

orsakerna. 

 

”Sverige har ratificerat Haagkonventionen och det är viktigt att lagstiftningen 
stämmer överens med innehållet i den, eftersom vi förbundit oss till att följa den.”   

 

Andra orsaker som nämns är att socialnämnden i varje kommun har ett särskilt ansvar för 

tillgodose behov av stöd och hjälp som vissa barn och ungdomar kan ha enligt 5 kap.  1 § SoL 

och adoptivbarn ingår i den gruppen. Vidare nämner representanten att ett behov av stöd har 

synliggjorts bland annat genom de senare årens forskning, där det påvisats att adopterade 

löper en stor risk att drabbas av psykisk problematik. Det är viktigt att adoptivföräldrar 

förbereds noggrant då de har en livslång uppgift framför sig.     

 

4.3.2 Tema 2 – Utformningen av föräldrautbildningen 

MIA fick i slutet av år 2004 i uppdrag av regeringen att tillsammans med Socialstyrelsen 

utarbeta ett studiematerial för föräldrautbildningen samt ett handledningsmaterial för 

kursanordnare, berättar representanten. Vederbörande uttrycker att det är olyckligt att det inte 

funnits något utbildningsmaterial att använda sig av förrän i september 2005 och medger att 

det skapat en viss förvirring. Materialet utarbetades med hjälp av en referensgrupp, bestående 

av representanter för adoptionsorganisationer, landsting, Sveriges kommuner och adopterades 

organisationer, samt sakkunniga så som psykologer och läkare.  
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”Det var ett stort arbete att genomföra på kort tid. Mycket kunskaper i ämnet 
finns bland dem som deltagit i arbetet. Vi har koncentrerat oss på att ta fram det 
viktigaste, vilket inte alltid varit det lättaste, då frågan är laddad. Det har varit 
många som velat få fram sin åsikt.”     

 

Materialet har enbart testats på två föräldragrupper innan man började använda det. Det är inte 

ännu bestämt vem som skall utvärdera materialet, men respondenten påpekar att det 

förhoppningsvis blir någon utomstående. MIA har uttryckt rekommendationer att de som 

håller i utbildningarna bör ha en beteendevetenskaplig utbildning.  

 

4.3.3 Tema 3 – Syftet med föräldrautbildningen 

Representanten kunde se flera syften med utbildningen. Dels att den skall ge en likvärdig 

utbildning över hela landet och samhället bör sköta utbildningen för att visa sitt ansvar 

gentemot dessa barn. Därför har man beslutat att adoptionsorganisationerna inte skall 

tillhandahålla den obligatoriska utbildningen. Dessutom har det ansetts olämpligt ur den 

synvinkeln att organisationerna har ett egenintresse i frågan och inte skulle vara helt 

objektiva. Syftet med utbildningen är även att tydliggöra adoptivbarns behov. Vidare berättar 

respondenten att utbildningen även skall informera föräldrar, belysa relevant fakta och ta upp 

etiska dilemman.  

 

”Det är en process i föräldraskapet. Någonting som utbildningen kan bidra med 
är att föräldrarna får spegla sig själva mot hur de tror att de kommer att vara 
som föräldrar, om de tror att de kommer att bli bra föräldrar.”  

 

Man har alltså dessutom valt att framhålla vikten av processen, som sker under hela 

adoptionsförfarandet, från det att man ansöker om medgivande till dess att man hämtat sitt 

barn. 

 

4.3.4 Tema 4 – Anknytning och adolescens 

Representanten menar att det är betydelsefullt att lyfta fram anknytningsprocessen i 

föräldrautbildningsmaterialet och föra fram att anknytningsprocessen ser annorlunda ut i en 

adoptivfamilj. Kärleksbanden i familjen är mycket viktiga och skall hålla genom livets gång. 

Materialet tar inte upp så mycket kring sambandet mellan anknytning och tonårstiden, då 

representanten menar att adolescensen ligger så långt framåt i tiden att föräldrarna inte riktigt 

ännu skulle kunna tillgodogöra sig fakta om det. Istället har man koncentrerat sig på 
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öppenheten kring att problem kan förekomma, i alla åldrar, och att det är bra att prata med 

någon om det. 

 

”Föräldrarna görs medvetna om sårbarheten hos barnen. Det skapar en öppenhet 
inför problem barnen senare kan möta. Därför är det också viktigt att informera 
föräldrarna om vart de kan vända sig för att få hjälp.”          

 

Sammanfattningsvis uttrycker representanten att det är angeläget att tydliggöra att 

anknytningen är av stor vikt för relationerna i familjen.   

 

4.3.5 Tema 5 – Barnets bästa 

Representanten menar att föräldrautbildningen syftar till barnets bästa på så sätt att barnets 

behov tydlig framkommer. Under arbetet med att ta fram utbildningsmaterialet har barnets 

bästa ständigt varit i fokus.  

 

”Vi har kontinuerligt sett till barnets bästa genom att genomgående lyfta fram 
barnet som subjekt.” 
 

Representanten menar dock att det är viktigt att tänka på hur man förmedlar barnperspektivet, 

att man gör det på ”rätt” sätt. Man måste tänka på att gå läsarna av materialet till mötes och de 

måste kunna förstå och ta till sig det som står skrivet. Därför har man haft i tankarna att ta 

fram barnperspektivet ur en vinkel som kan medföra att det kan underlätta att ta emot barnet 

för föräldrarna. Så förklarar representanten det: 

 

”Barnet kan ha upplevt tragedier trots sin låga ålder och därför måste man få 
föräldrarna att tänka på att det som för dem är den lyckligaste dagen i deras liv 
är en av de värsta dagarna i barnets liv.”    

 

4.3.6 Tema 6 – Åsikter om riktlinjerna för föräldrautbildningen 

Representanten för MIA är i allra högsta grad insatt i ämnet föräldrautbildning då 

vederbörande varit med och utformat materialet. Det lades fram till regeringen den 13 juni 

2005 och den faktagranskade versionen av utbildningsmaterialet har funnits tillgänglig sedan i 

september. 

 
”Jag tycker att vi har ett bra material. De största skillnaderna med det nya 
materialet jämfört med det som adoptionsorganisationernas kursanordnare 
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använde sig av, är att MIA:s material är processinriktat samt har ett tydligare 
barnperspektiv.” 

 

Materialet är alltså processinriktat och skiljer sig på så sätt från det material som 

adoptionsorganisationerna tidigare använde sig av i de kurser de tillhandahöll. Representanten 

berättar att man har tittat på det materialet, då det varit mycket bra, och använt sig av kunskap 

och erfarenheter som gjorts under den frivilliga utbildningens tid, då man sammanställt 

materialet inför den obligatoriska utbildningen.  

 

5. Analys 

 

Initiativet till lagstiftningen om obligatorisk föräldrautbildning, som skall anvisas av 

kommunen för blivande föräldrar till internationellt adopterade barn, kommer från flera olika 

håll. Utifrån teoribakgrunden kan det utläsas att flera olika faktorer påverkat beslutet att 

lagstadga utbildningen, vilket även överensstämmer med det som framkommer genom 

intervjuerna. En orsak är att man vill att utbildningen skall bli likvärdig över hela landet, 

oavsett var man bor skall utbildningen hålla samma kvalitet samt vara tillgänglig för alla. En 

tungt vägande orsak till lagstadgandet av föräldrautbildningen är att Sverige ratificerat 

Haagkonventionen, som syftar till att säkerställa att internationella adoptioner sker i enlighet 

med barnets bästa och tar sin utgångspunkt i Barnkonventionen. Den ställer krav på att alla 

blivande föräldrar skall ha erhållit nödvändig rådgivning innan adoptionen äger rum. Att 

föräldrarna inte tidigare fått någon rådgivning och att Sverige därmed har brutit mot 

konventionen framkommer ur såväl teoribakgrunden som genom intervjupersonernas svar.  

 

En annan orsak till att lagstiftningen ansetts behövlig är forskningsresultaten, utifrån kliniska 

studier, om adoptivbarnens överrepresentation inom psykiatrin. Samhället har upprörts över 

att vissa adopterade barn har det svårt och man vill försöka göra något åt det. På vilket sätt 

utbildningen skall kunna minska adoptivbarnens representation, om det överhuvudtaget är 

möjligt, inom psykiatrin är inte helt klart, men det framhålls av intervjupersonerna såväl som i 

tidigare forskning att förberedda föräldrar är bättre föräldrar. Det menas att föräldrarna då kan 

underlätta adoptivbarnens uppväxtvillkor, genom att de är medvetandegjorda. Om man kan få 

dem att fatta ett väl genomtänkt beslut och ge dem insikt om adoptivbarnens speciella behov, 

kan de bli bättre föräldrar och på så sätt bli mer lyhörda för sina barns behov. Dessutom 

menas det att föräldrarna känner till problematiken och blir mer medvetna föräldrar. 
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Slutsatsen är att bilden av barnens psykiska ohälsa, som de kliniska studierna för fram är den 

vedertagna bilden i vårt samhälle. Den epidemiologiska forskningen, som visar att 

adoptivbarn sammantaget inte är överrepresenterade, har kommit i skymundan och tas varken 

upp i samhällsdebatten eller av dem som på ett eller annat sätt arbetar med internationella 

adoptioner. Denna forskning visar dock på att adoptivbarn i tonåren är något 

överrepresenterade, men mer forskning behövs för att kunna utröna om det rör sig om 

”vanlig” tonårsproblematik eller om det på något sätt är knutet till att de är adopterade. Av 

intervjuerna framkommer inte överhuvudtaget att denna forskning finns att tillgå.   

 

Utformningen av föräldrautbildningen, så som den ser ut idag, ger ingen antydan till att den 

psykiska problematiken adoptivbarnen löper en förhöjd risk att drabbas av, skulle vara en av 

orsakerna till lagstadgandet av föräldrautbildningen. I såväl tidigare forskning, SOU 2003:49 

och intervjuerna menas att det är en stor del av tanken bakom föräldrautbildningen. Fakta 

kring den psykiska ohälsan försvinner dock helt och hållet i utbildningsmaterialet och så även 

diskussionerna runt det. Återkommande visas att utbildningen, med det innehållet den har 

idag, och så som den beskrivits utifrån intervjuer och teoribakgrund, inte är den utbildning 

som eftertraktats. 

 

Istället verkar man mer ha koncentrerat sig på att överhuvudtaget få en utbildning till stånd för 

att inte bryta mot Haagkonventionen. I 6 kap. 12 § SoL och Haagkonventionen uttrycks att 

adoptanternas lämplighet skall avgöras och det skall bedömas om de har de kunskaper och 

insikter som behövs för att få medgivande till internationell adoption, vilket 

föräldrautbildningen förväntas uppfylla. Det har tidigare varit i princip omöjligt att fastställa 

och har utgått från vad som framkommit i utredningen kombinerat med utredarens 

uppfattning av adoptanterna. I och med ett obligatoriskt deltagande i föräldrautbildningen 

anser man att det nu inte blir ett lika godtyckligt sätt att avgöra lämpligheten. 

Intervjupersonerna menar att ytterligare en anledning till att lagstiftningen kommit nu finns, 

nämligen att det ligger i tiden, vilket också framkommer i diskussionerna som förs i SOU 

2003:49. Det är populärt överhuvudtaget med föräldrautbildningar, som riktar sig till 

”vanliga” föräldrar också och vill man hålla sig framme i internationella sammanhang är det 

dags att slå fast utbildningen i lag nu. Danmark och Holland har redan en lagstiftning och på 

så sätt säkerställer man återigen att man inte bryter mot den ratificerade Haagkonventionen. 
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Utformningen av föräldrautbildningen har varit väldigt oklar och har lett till en hel del 

förvirring i kommunerna och för de som arbetar med medgivandeutredningar, anser 

intervjupersonerna. Det framkommer att trots att lagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 

2005, har inga tydliga riktlinjer kring hur utbildningen skall utformas kommit förrän 

utbildningsmaterialet färdigställdes i september 2005 av MIA och Socialstyrelsen. MIA 

beklagar att det inte funnits ett material tidigare och förstår att det skapat en hel del förvirring 

för kommunerna, då de måste anvisa sina adoptanter en utbildning enligt lag. Detta har 

resulterat i att kommunerna har anvisat adoptanterna till adoptionsorganisationernas 

utbildningar, då de varit de ända som funnits att tillgå. Annars skulle adoptanterna ha fått 

tvingats vänta tills riktlinjer utarbetats, vilket hade lett till extremt långa handläggningstider 

och då hade man istället brutit mot både SoL och Förvaltningslagens krav på skyndsam 

handläggning. Materialet som lagts fram är utarbetat på kort tid, direktivet från regeringen 

kom i slutet av år 2004 och har endast testats på ett fåtal deltagare, närmare bestämt mellan 

10-20 personer.  

 

Intervjupersonerna uttrycker sig positivt om den obligatoriska utbildningen och samtliga 

ställer sig mycket positiva till utbildningen som sådan. Från familjerättsekreterarnas håll 

framkommer ingen kritik alls. Den obligatoriska utbildningen är helt och hållet inriktad på 

processen under adoptionsförfarandet, vilket enligt familjerättsekreterarna är mycket positivt, 

då det uppmanar till att väcka tankar och funderingar hos adoptanterna och på så sätt fyller ett 

utbildningssyfte. Samtidigt efterlyser de andra viktiga faktorer, så som kopplingen mellan 

anknytning och adolescens och att barnens uppväxtvillkor skall bli de bästa möjliga. I dagens 

läge är inte utbildningen utformad så som de tror och önskar. Även representanterna för 

adoptionsorganisationerna ställer sig positiva till att utbildningen nu är obligatorisk, men kan 

se att allt för stark fokus läggs på processen. Deras utbildning hade starkare fokus på vad som 

sker efter det att man kommit hem med sitt barn. Slutsatsen av detta är att allt som händer 

efter det att man hämtat sitt barn försvinner i den obligatoriska utbildningen. Därmed 

försvinner även perspektivet, som ges i tidigare forskning av den psykiska problematiken, 

precis som perspektivet gällande adoptivbarnens speciella behov.  

 

Vad gäller åsikterna om utbildningsmaterialet går de isär. Nu när ett utbildningsmaterial finns 

har, enligt det som framkommer av familjerättssekreterarnas svar, ett annat problem uppstått. 

Kommunerna kan inte tillhandahålla en utbildning i egen regi och därmed har kommunerna 

slagit sig samman med andra kommuner och köpt in en utbildning, för att överhuvudtaget 

 43



kunna anvisa en. Endast större kommuner med många medgivandeutredningar per år kan 

köpa in flera utbildningar och låta adoptanterna välja vilken de vill gå. En önskan uttrycks om 

att de gärna hade sett att utbildningen förlades på en mer central nivå, för att underlätta för de 

kommuner som har få medgivandeutredningar per år. För dem är det svårt att anvisa en 

utbildning och det menas även att det då skulle kunna bli en mer likvärdig utbildning som lätt 

skulle kunna ses över så att kvaliteten kan säkerställas. Representanterna för 

adoptionsorganisationerna verkar vara oroliga för att utbildningen kommer att utarmas, då 

denna obligatoriska utbildning är inriktad på adoptionsprocessen, istället för att ta upp vad 

som händer när man kommer hem med sitt barn. Dessutom finns ett orosmoment i att vem 

som helst nu kan hålla i utbildningarna, som drivs av olika studieförbund, utan att egentligen 

ha någon större kunskap i ämnet adoption. Det finns enbart rekommendationer från MIA om 

att utbildarna bör ha en beteendevetenskaplig utbildning av något slag och inte heller 

erfarenhet av adoptioner är ett krav. Studieförbunden säljer sina utbildningar till kommunerna 

och priserna på de olika utbildningarna varierar kraftigt. Därmed varierar även de avgifter 

som kommunerna tar ut för deltagandet i kursen av adoptanterna och den skäliga avgiften de 

enligt lagstiftningen har rätt att ta ut skiljer sig kraftigt mellan olika kommuner.  

 

I SOU 2003:49 presenteras tankarna om att utbildningen skall fylla ett flertal syften, vilket 

även det insamlade empiriska materialet förevisar. Sammanfattningsvis kan man utläsa att en 

viktig tanke med utbildningen är att den skall höja kunskapsnivån hos de blivande 

adoptivföräldrarna, en annan att adoptanterna skall fatta ett väl genomtänkt adoptionsbeslut 

och vara medvetna om adoptionens innebörd samt få insikt och kunskap om detta speciella 

sätt att bilda familj på. I SOU 2003:49 uttrycks att förberedda föräldrar är bättre föräldrar och 

därmed har en större förståelse för sina barn, vilket även intervjupersonerna uttalar tankar om. 

Som tidigare påpekats fokuserar utbildningen idag på processen och uppfyller därmed syftet 

att adoptanterna skall kunna fatta ett väl genomtänkt beslut, men syftet att höja kunskapsnivån 

hos adoptanterna och därmed förbereda dem försvinner i fokuseringen på processen. MIA för 

dessutom fram att ett annat syfte, som även det framkommer i SOU 2003:49, är att 

utbildningen skall bli likvärdig över hela landet och oavsett var man bor skall utbildningen 

hålla samma kvalitet. Det är även en av orsakerna till initiativet till lagstiftningen. Det kräver 

att riktlinjer efterföljs och att tillsyn utövas över utbildningarna, eftersom utformandet av dem 

fortfarande kan se olika ut. Innan dess kan inte detta syfte anses vara uppfyllt. Tanken om 

likvärdighet anges även vara orsaken till att man valt att inte förlägga utbildningen hos 

adoptionsorganisationerna, då man menar att tillgången till utbildningen då blir beroende av 

 44



var i landet man bor. Utöver detta menas att adoptionsorganisationerna har ett egenintresse i 

frågan och därför inte anses kunna vara objektiva. Att man genom det går miste om värdefull 

kunskap och erfarenhet är inget som ansetts vara bekymmersamt. Ytterligare ett syfte är att 

tydliggöra adoptivbarnens behov. Av tidigare forskning framkommer att dessa barn har andra 

behov, som bland annat kan bero på tidigare upplevelser, som inträffat innan adoptionen. Det 

kan leda till vissa svårigheter, exempelvis kan anknytningsprocessen vara mer komplicerad. 

Barnens behov kommer dock inte särskilt tydligt fram i utbildningsmaterialet, som riktar sig 

mer mot de blivande föräldrarna. 

 

Intervjupersonerna ger ett sammanhållet intryck av att anknytningen är mycket central för 

relationen mellan barnet och föräldern. I såväl avsnitten tidigare forskning, anknytningsteori 

samt SOU 2003:49 framkommer vikten av att en trygg anknytning kommer till stånd. Då 

barnen ofta varit med om hemska upplevelser och separationer från personer de börjat knyta 

an till tidigare, är denna process inte alltid helt lätt och den kan ta lång tid. Det ställer stora 

krav både på barnen och på föräldrarna. Under anknytningsprocessens början är det inget 

ovanligt att barnen drabbas av panik då föräldern går ut ur rummet. Barnet tror att föräldern 

skall försvinna och liksom andra tidigare omsorgspersoner aldrig mer komma tillbaka. 

Anknytningsmönstret, som läggs som en grund i relationen, kommer att påverka barnet 

genom hela uppväxttiden. En trygg anknytning gynnar barnet under uppväxten och därför 

anses det viktigt att utbildningen lyfter fram vikten av den, för att på så sätt kunna underlätta 

adoptivbarnets uppväxtvillkor. Finns dessutom en trygg anknytning kommer barnet under 

adolescensen vända sig till den trygga basen då det krisar, för att få stöd, hjälp och trygghet. 

Det kan utläsas av det insamlade empiriska materialet att i princip samtliga fall där adopterade 

barn i tonåren drabbas av olika problem, är orsaken brister i anknytningsprocessen.  

 

För adopterade barn finns ytterligare en aspekt att förhålla sig till under uppväxten och 

identitetsskapande, nämligen det biologiska ursprunget. Ett sätt att kunna underlätta tankar 

kring ursprunget för barnet, är att det från början finns en öppenhet att tala om det i familjen. 

Som framgår av stycket ovan kopplas anknytningen och adolescensen starkt samman. Att 

utbildningsmaterialet tar upp anknytningen är positivt, men att den inte tar upp sambandet 

mellan anknytning, identitetsproblem och adolescens gör att en viktig del återigen försvinner. 

Det menas att det är svårt att upplysa föräldrarna om något som ligger så långt fram i tiden. 

Istället lägger man fokus vid att informera om vikten av att söka professionell hjälp i tid, då 

eventuella problem uppstår. Det är viktigt att veta vart man skall vända sig för att få hjälp, 
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enligt intervjupersonerna, men fokus i utbildningen borde istället ligga på att förbereda och 

upplysa föräldrarna om eventuella problem. Då hade det räckt att berätta vart föräldrarna kan 

vända sig om problem uppstår, utan att lägga allt för mycket betydelse vid det. 

 

Då Sverige ratificerat Barnkonventionen skall beaktandet av barnets bästa i alla lägen vara 

huvudsakligt. Även Haagkonventionen syftar till att garantera att internationella adoptioner 

genomförs med beaktande av barnets bästa. Det är snarast en etisk grundregel i vårt samhälle 

och skall även beaktas i adoptionsärenden. Det visar sig också i intervjupersonernas svar att 

alla anser sig arbeta utifrån tankar om barnets bästa i främsta rummet, i enlighet med 

Barnkonventionen, men inget likartat sätt att arbeta på och lyfta fram detta perspektiv finns. 

Ingen ifrågasätter vad begreppet innebär, men menar att det alltid är utgångspunkten och att 

det går som en röd tråd genom allt utredningsarbete som rör barn. Tanken bakom 

Barnkonventionen är att den skall ses i sin helhet i varje individuellt ärende som rör barn. Så 

som den idag efterföljs blir det omöjligt att se varje barn individuellt, då man inte ens vet 

vilket barn som föräldrarna kommer att adoptera. Istället görs en allmän bedömning av vad 

som är bäst för barn och hur föräldrarna kan tillgodose ett barns bästa. I SOU 2003:49 

redogörs för tankarna om att förberedda föräldrar är bättre föräldrar, vilket även 

intervjupersonerna menar, och föräldrautbildningen skall vara ett sätt att säkerställa att barnen 

kommer till föräldrar som vet vad de ger sig in på och på så sätt anses att barnets bästa sätts i 

främsta rummet. Snarare ger det vid handen att barnets bästa kan anses vara tillgodosett 

genom föräldrarna. Genomgående framkommer att utbildningen riktar sig mer mot 

föräldrarnas bästa, de ska utbildas, förberedas och bli kunniga. Det är helt och hållet utifrån 

föräldraperspektivet och själva barnet som subjekt försvinner fullständigt. Alltså tar 

föräldraperspektivet överhanden, men vissa delar kan komma ett barn tillgodo indirekt. 

 

Sammanfattningsvis kan det utläsas att så som utbildningen ser ut idag, är målet i första hand 

processen. Det leder till att övriga viktiga utbildningsmål och syften blir sekundära. 

Utbildningen kan därmed inte i dagens läge anses uppfylla målet att förbereda föräldrarna 

inför adoptionen. Snarast verkar det vara ett försök till att efterfölja Haagkonventionen, vilket 

gör att utbildningen riskerar att bli mest symbolisk. Utbildningen ger inte intrycket av att vara 

särskilt genomtänkt och syfta till barnets bästa, utan man har fort behövt starta upp 

utbildningen och därmed har essensen i den försvunnit. Den är väldigt inriktad på föräldrarna, 

vilket medför att barnens behov kommer i andra hand.  
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6. Slutdiskussion 

 

Vi tycker att det har varit väldigt intressant att fördjupa våra kunskaper i den obligatoriska 

föräldrautbildningen för adoptivföräldrar och vi har lärt oss mycket. Under arbetets förlopp 

har en massa tankar och funderingar runt ämnet uppstått och vi vill nedan presentera dem. 

 

Något vi diskuterat mycket om är initiativet till lagstiftningen. Vi menar att trots att flera 

orsaker till initiativet till lagstiftningen framkommit, är Haagkonventionen den orsak som 

väger tyngst. Den inkorporerades i svensk lagstiftning för åtta år sedan och har alltså sedan 

dess inte efterföljts helt och hållet. Det kan vara så att Sverige har fått internationell kritik, på 

grund av att landet brutit mot föreskriften om att blivande föräldrar skall ha erhållit 

rådgivning innan en adoption genomförs, och därmed har man beslutat att lagstadga 

föräldrautbildningen. Dessutom skall adoptanternas lämplighet som föräldrar utrönas, både 

enligt Haagkonventionen och 6 kap. 12 § SoL. Vi menar att föräldrautbildningen även får 

fylla detta syfte, då man anser att man på ett icke godtyckligt sätt fastslagit deras lämplighet, 

på grund av att de genomgått utbildningen och därmed anses ha tillgodogjort sig vissa 

kunskaper och insikter. Att lagen om den obligatoriska utbildningen även trädde i kraft utan 

att man hade funderat över hur den rent praktiskt skulle utformas, är ett tecken på att man 

snabbt ville se till att den startades upp. Regeringen lämnade inte ut uppdraget att utarbeta ett 

utbildningsmaterial förrän en månad innan lagstiftningen trädde i kraft. Det har sedan 

utarbetats på cirka sex månader och inte utvärderats innan man börjat använda sig av det.  

 

Ingen har heller haft några större invändningar mot lagstadgandet, då lagförslaget var ute på 

remiss. Även det talar för att de flesta haft en ganska självklar inställning till lagstiftningens 

uppkomst. Inte heller i intervjupersonernas svar framkommer någon kritik mot en obligatorisk 

utbildning, utan alla tycker det är bra och menar att den är efterlängtad. Dock saknas många 

viktiga moment i utbildningen, eftersom den enbart är inriktad på processen. Vi menar att den 

utbildningen som finns idag försummar större delen av det som den var tänkt att syfta till, 

vilket i slutändan drabbar adoptivbarnen. Det leder till att utbildningen blir innehållslös och 

meningslös. Om man har utbildningen enbart för att inte bryta mot internationella ratificerade 

konventioner, menar vi att utbildningen enbart har ett symboliskt värde. Givetvis skulle 

utbildningen kunna vara mycket bra även om den i första hand tjänar ett annat syfte, så som 

att efterfölja ratificerade konventioner, men så är inte fallet här. Den har snabbt tillkommit 

och mycket har i brådskan missats. Exempelvis har forskningen om adoptivbarnens psykiska 
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problematik, som angetts som en orsak till initiativet och en anledning till lagstiftningen, 

försvunnit helt och hållet i utbildningsmaterialet. På senare år har det debatterats mycket om 

barnens psykiska hälsa och vi menar att utbildningen även är ett sätt att försöka stävja denna 

debatt. Nu skall föräldrarna utbildas och få kunskap så att de kan lära hantera sina barn och 

problematiken på ett kompetent sätt, vilket så småningom skall resultera i att problemen avtar. 

Då menar vi att det är högst besynnerligt att problembilden inte alls förs fram i utbildningen.  

 

En annan tanke med utbildningen är att den skall bli likvärdig över hela landet. Inte en helt 

lätt uppgift. Vi menar att den idag inte alls är likvärdig. Utbildningen riskerar att variera 

väldigt kraftigt i kvalitet, då olika studieförbund är de som håller i kurserna och kanske inte 

alltid har så mycket kunskap om adoption. Just frågan om kvalitet har angetts som en av 

anledningarna till att man inte velat att adoptionsorganisationerna skall hålla i utbildningarna. 

Detta ställer vi oss väldigt frågande till då vi inte kan se vad skillnaden skulle vara gentemot 

nu. Om MIA utövar tillsyn över hur utbildningen är upplagd, skulle det inte vara ett hinder för 

att dem att hålla i utbildningarna. Man måste ju även nu utöva tillsyn över studieförbundens 

kurser, annars kan man omöjligt fastställa kvaliteten. Dessutom hade man tagit tillvara på den 

kunskap som finns inom adoptionsorganisationerna och på så sätt inte gått miste om den. Det 

anges också att adoptionsorganisationerna skulle ha ett egenintresse i utbildningen och inte 

kunna vara objektiva. Vad detta egenintresse skulle gå ut på har vi fortfarande inte klart för 

oss, annat än att de förmedlar barn och därmed skulle kunna antas trycka på osäkra föräldrar 

att adoptera. Dock krävs ju fortfarande ett medgivande från socialnämnden och man får ju inte 

betyg i utbildningen, det vill säga att utbildningen inte kan gallra bort föräldrar som är 

olämpliga genom att ge dem ”icke-godkänt”.  

 

Andra orsaker som likvärdigheten skall syfta till är att du skall ha jämngod möjlighet till att 

deltaga i en utbildning oavsett var i landet du bor. Det är svårt att uppnå när vissa kommuner 

har väldigt få medgivandeutredningar och samarbetar om utbildningen med andra kommuner. 

Adoptanterna kan ändå tvingas att resa långt för att få deltaga i en kurs. Dessutom har det 

visat sig att kostnaden för att genomgå utbildningen varierar oerhört kraftigt. Kommunerna får 

ta ut en skälig avgift för denna obligatoriska utbildning av adoptanterna och vad skäligt 

innebär är väldigt svävande. Vi vill dock påpeka att meningen inte kan vara att man skall 

behöva flytta till en annan kommun innan man ansöker om medgivande. I dagens läge kan 

man tjäna tiotusentals kronor på att göra just så.  
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Vi har även synpunkter på vilka syften utbildningen skall uppfylla. Tanken var att den skall 

förbereda föräldrarna, ge insikt och kunskap om barnens speciella behov och därmed utbilda 

adoptanterna i vad det innebär att vara en adoptivfamilj samt ge dem en grund för att fatta ett 

väl genomtänkt beslut på. Just processen att fatta ett väl genomtänkt beslut kommer 

förvånande nog fram som det enda syfte som utbildningen uppfyller så som den är utformad 

just nu. Det vi tänker är att då man ansöker om medgivande bör man ha bestämt sig för att 

adoptera. Därför kan vi inte förlika oss med tanken att utbildningen har lagt allt fokus på att 

föräldrarna efter utbildningen skall fatta sitt väl genomtänkta beslut. I så fall borde man inte få 

ansöka om medgivande förrän efter genomgången utbildning. Visst kan utbildningen ta upp 

processen kortfattat, det kan ju finnas någon som inte riktigt är säker, men fokus borde istället 

vara riktat mot det som tanken med utbildningen var, nämligen att utbilda föräldrarna och 

förbereda dem inför adoptionen och vad som händer efter det att man adopterat. Som 

utbildningen är utformad idag anser vi inte att man uppfyller dessa syften. Kanske borde man 

helt enkelt döpa om föräldrautbildningen till föräldrarådgivning inför internationell adoption 

och där enbart koncentrera sig på adoptanternas beslut.  

 

Skulle man mer rikta in sig på rådgivning inför adoption skulle man förlora barnperspektivet 

och barnets bästa skulle bli sekundärt. I dagens läge anser vi att det redan förhåller sig på 

detta vis eftersom föräldraperspektivet på alla sätt starkast kommer fram. Att barnets bästa 

säkerställs genom föräldrarna måste ske, då barnet är litet och inte kan tala för sig själv, men 

det kan ske på olika sätt. Då krävs att man mycket starkt tar fram barnperspektivet, istället för 

föräldraperspektivet. Vi menar att man naturligtvis kan ha en föräldrautbildning med ett 

föräldraperspektiv, men att det i så fall skall vara uttalat. Att utge sig för att utbilda föräldrar 

för barnens skull, när det inte är fallet, riskerar att utarma begreppet barnets bästa. Redan nu 

är begreppet oklart och otydligt och används i en vid bemärkelse. Vår åsikt är att 

föräldrautbildningen för adoptivföräldrar syftar till föräldrarnas bästa, inte barnets.  

 

Något vi upptäckt under arbetet med uppsatsen är att forskningen inte är helt överens om den 

problembild som förts fram rörande den psykiska problematiken. Den vedertagna bilden är 

den som ges utifrån kliniska forskningsresultat, som visar att barnen är överrepresenterade 

inom psykiatrisk vård. De epidemiologiska studierna visar att yngre barn är 

underrepresenterade, tonåringar är något överrepresenterade, men den sammantagna bilden 

ger resultatet att det inte finns en överrepresentation. Dock kvarstår faktumet att det under 

adolescensen finns en förhöjd problembild. Vi menar att mer forskning behövs inom området 
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som syftar till att ta reda på varför det förhåller sig på detta sätt. Är det ”vanliga” 

tonårsproblem som bidrar till detta eller har problemen på något sätt med det faktum att 

barnen är adopterade att göra? Även utifrån tankar om barnets bästa tänker vi att det är 

intressant att forska mer i sambandet mellan adoption, anknytning, adolescens och psykisk 

problematik, för att kunna utröna vilket samband det har. Idag vet man inte riktigt säkert hur 

det hänger samman, man bara menar att det gör det och en stark fokusering finns på 

anknytningen. Utgångspunkten är att om bara anknytningen är trygg och föräldrarna 

förberedda, kan man lösa eventuella problem som uppstår. Vi menar att andra anledningar än 

en otrygg anknytning kan vara en utlösande faktor då problem uppstår, men det kan försvåra 

för barnet att lösa problemet på ett bra sätt.  

 

Avslutningsvis är våra åsikter att den utbildning som finns idag inte uppfyller alla de syften 

som det var tänkt att den skulle göra. Vi menar att utbildningens syfte, så som den är utformad 

idag, i första hand är symboliskt och syftar till att inte bryta mot den ratificerade 

Haagkonventionen. Vår förhoppning är att utbildningen kommer att ombildas, nu när den är 

lagstadgad, så att den blir innebördsrik och kan förändras så att den kommer barnen tillgodo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50



7. Käll- och litteraturförteckning  

 

7.1 Tryckta källor 

Abrahamsen, Gerd, (1999). Det nödvändiga samspelet. Lund: Studentlitteratur. 

 

Broberg, Anders, (1996). Anknytning – ett nytt sätt att beskriva känslomässig utveckling. 

Psykologtidningen nr 14: 4-7. I Kompendium SOL 043, (2004). Socialt arbete. Lund: 

Socialhögskolan. 

 

Cederblad, Marianne, Irhammar, Malin, Mercke, Ann Mari, Norlander, Eva, (1994). Identitet 

och anpassning hos utlandsfödda adopterade ungdomar, No. 4. Skriftserie från institutionen 

för barn- och ungdomspsykiatri, Lunds universitet. 

 

Denscombe, Martyn, (2000). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

 

Eysenck, Michael, (2000), (red.). Psykologi. Ett integrerat perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

 

von Greiff, Katarina, (2000). Adopterade från Latinamerika- deras uppfattningar om sina 

uppväxtvillkor, sin livssituation och Sverige som socialisationskultur. Pedagogiska 

institutionen, Stockholms universitet (ak. avh). 

 

von Greiff, Katarina, (2004). Föräldrar till internationellt adopterade barn – uppfattningar 

och erfarenheter av föräldrarollen. FoU Nordost, FoU – rapport 1/2004.  

 

Halvorsen, Knut, (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 

 

Holme, Idar Magne, Krohn Solvang, Bernt, (1997). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur, upplaga 2. 

 

Johannessen, Asbjörn, Tufte, Per Arne (2002). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 

Malmö: Liber, upplaga 1:1.  

 

Lindblad, Frank, (2004). Adoption. Lund: Studentlitteratur. 

 51



May, Tim, (2001). Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur.  

 

Norström, Carl & Thunved, Anders (2005) Nya sociallagarna- med kommentarer, lagar och 

författningar som de lyder den 1 januari 2005. Stockholm: Norstedts Juridik, upplaga 18:1. 

 

Schiratzki, Johanna, (2000). Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige- en rättsvetenskaplig 

undersökning. Juridiska fakulteten: Stockholms universitet.  

 

SOU 1997:116. Barnets bästa i främsta rummet: FN:s konvention om barnets rättigheter 

förverkligas i Sverige: Barnkommitténs huvudbetänkande. Stockholm: Fritzes.  

 

SOU 1997:116. Barnets bästa – en antologi: Bilaga till barnkommitténs huvudbetänkande 

1997:116. Stockholm: Fritzes. 

 

SOU 2003:49. Adoption- till viket pris?: betänkande av utredningen om internationella 

adoptioner, volym 1 och 2. Stockholm: Fritzes.  

 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA), 

(1999). Adopterad- och sedan…?: stöd och hjälp enligt 12 § SoL. Stockholm. 

 

Sverne Arvill, Ebba & Svensson, Agnetha, (2003). Adoption. Stockholm: Norstedts Juridik, 

upplaga 1:1. 

 

Trost, Jan, (1993). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur 

 

Weigl, Kerstin, (1997). Längtansbarnen: adoptivföräldrar berättar. Stockholm: Norstedts 

Förlag. 

 

7.2 Internetkällor   

Myndigheten för internationella adoptioners hemsida http://www.nia.se. 

Utbildningsmaterialet till föräldrautbildningen för adoptivföräldrar, (2005). Att bli förälder till 

ett barn som redan finns. 

 

Dagens nyheters hemsida http://www.dn.se.  

 52

http://www.nia.se/
http://www.dn.se/


Peter Letmark (2003). Självmord vanligt bland adopterade. I Dagens nyheter 031015. 

Ledare (2002). Kärlek tjockare än blod. I Dagens nyheter 020413. 

 

2/11- 2005 Mottagen intervju med representant för adoptionsorganisation via e-mail. 

5/11 -2005 Mottagen uppföljning av intervjun via e-mail. 

 

7.3 Muntliga källor  

22/11 -2005 Intervju med familjerättssekreterare.  

24/11- 2005 Intervju med familjrättssekreterare. 

24/11 -2005 Intervju med familjrättssekreterare. 

29/11- 2005 Intervju med familjerättssekreterare. 

2/12 -2005 Intervju med representant för adoptionsorganisation. 

2/12 -2005 Intervju med representant för adoptionsorganisation. 

8/12- 2005 Intervju med representant för MIA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 53



Bilaga 1 

 

Intervjuguide, familjerättssekreterare 

 

• Hur länge har du jobbat med adoptionsärenden? 

• Hur många adoptionsärenden handlägger du/kommunen per år? 

• Kan du berätta om hur föräldrautbildningen ser ut i din kommun? 

• Vilka är dina tankar om den obligatoriska utbildningen, vilket syfte tror du den ska 

fylla? 

• Vad anser du att föräldrautbildningen bör lyfta fram för att förbereda föräldrar inför 

adoptionen?  

• Vilka anledningar tror du det finns till att lagstiftningen har kommit nu och varifrån 

kommer initiativet? 

• Har du tagit del av MIA:s utbildningsmaterial? I så fall, vad tyckte du om det? 

• Vilken inverkan tror du att utbildningen kan ha på relationen mellan barnet och 

föräldrarna? 

• På vilket sätt tar du tillvara barnets bästa i ett adoptionsärende? På vilket sätt tror du 

föräldrautbildningen kan ta till vara barnets bästa?  

• Hur bedömer du att de blivande föräldrarna är lämpade att adoptera och har de 

kunskaper om adoptivbarn som behövs? (kap.6 12 § SoL)    

• Tror du att en obligatorisk föräldrautbildning kan medföra någon skillnad för de 

adopterade barnens utvecklingsprocess under uppväxtåren? 

• Med tanke på det faktum att adoptivbarn under tonårstiden är överrepresenterade inom 

psykiatrin, tror du att man kan förbereda adoptivföräldrar på den eventuella 

problematik som kan visa sig då?   

• Vilka fördelar och vilka nackdelar anser du att föräldrautbildningen för med sig? 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide, adoptionsorganisationer 

 

• Hur länge har du jobbat i adoptionsorganisationen? 

• Kan du berätta om hur föräldrautbildningen såg ut när ni tillhandahöll den? 

• Vilka är dina tankar om den obligatoriska utbildningen, vilket syfte tror du den ska 

fylla? 

• Vilka anledningar tror du det finns till att lagstiftningen har kommit nu och varifrån 

kommer initiativet? 

• På vilket sätt skiljer sig den obligatoriska föräldrautbildningen som kommunerna nu 

tillhandahåller från den frivilliga utbildning som ni tidigare arrangerade? Av vilken 

anledning tror du att adoptionsorganisationerna inte längre skall tillhandahålla 

utbildningen?  

• Har du tagit del av MIA:s utbildningsmaterial? I så fall, vad tyckte du om det?  

• Vad anser du att föräldrautbildningen bör lyfta fram för att förbereda föräldrar inför 

adoptionen? 

• Vilken inverkan tror du att utbildningen kan ha på relationen mellan barnet och 

föräldrarna? 

• På vilket sätt tror du föräldrautbildningen kan ta till vara barnets bästa? 

• Tror du att en obligatorisk föräldrautbildning kan medföra någon skillnad för de 

adopterade barnens utvecklingsprocess under uppväxtåren? 

• Med tanke på det faktum att adoptivbarn under tonårstiden är överrepresenterade inom 

psykiatrin, tror du att man kan förbereda adoptivföräldrar på den eventuella 

problematik som kan visa sig då?   

• Vilka fördelar och vilka nackdelar anser du att föräldrautbildningen för med sig? 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide, MIA 

 

• Hur länge har du jobbat inom MIA/NIA? 

• Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

• Vilka anledningar finns det till att lagstiftningen kommit nu och varifrån kommer 

initiativet? 

• Hur har sammanställningen av utbildnings- och handledningsmaterialet sett ut? Vilka 

svårigheter har ni stött på i samband med detta? 

• Vad anser ni att föräldrautbildningen bör lyfta fram för att förbereda de blivande 

föräldrarna inför adoptionen? Vilket syfte anser ni på MIA att den obligatoriska 

föräldrautbildningen skall fylla? 

• Vilken skillnad är det tänkt att utbildningen skall göra för barnet och föräldern jämfört 

med tidigare? På vilket sätt skiljer sig denna utbildning från den som organisationerna 

tidigare tillhandahöll på frivillig basis? 

• Hur kommer det sig att det inte anses vara lämpligt att adoptionsorganisationerna 

tillhandahåller en obligatorisk utbildning? 

• Vilka anledningar finns till att man valt att förlägga utbildningen på en kommunal nivå 

istället för på en central nivå? 

• Hur kommer det sig att utbildningsmaterialet inte har kommit förrän i september 2005 

med tanke på att lagen trädde i kraft den 1 januari 2005? 

• Tonårstid och identitetsskapande har fått väldigt lite utrymme i utbildningsmaterialet 

trots att forskning visar på att det för många är en problemfylld tid. Hur kommer det 

sig att tonårstid och identitet inte ges större utrymme i utbildningsmaterialet? 

• Hur kommer det sig att det inte finns något fokus på sambandet mellan anknytning 

och identitetsprocessen? 

• På vilket sätt har ni i arbetet med utbildnings- och handledningsmaterialet satt barnets 

bästa i första rummet? 

• På vilket sätt syftar utbildningen till att ta till vara barnets bästa? 
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