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Summary 
The purpose of this graduate thesis is to examine how the best interests of 
the child principle has evolved in the history of the Swedish institution of 
adoption, how the best interests of the child shall be provided for with 
reference to international adoption that takes place today and finally if the 
best interests of the child principle requires to be clarified in the Swedish 
legislation. A comprehensive aim is also to follow the development of the 
intentions of adoption.   
 
Adoption as a legal institute was introduced in Swedish law in 1917. The 
main purpose was to give orphaned and poor children the chance to a better 
life. Through the adoption the child was to be given financial support, a 
stabile home, love, care and a good upbringing. The adoptions was at first 
applied to Swedish children only but the use of contraceptives, the increased 
possibilities to abortion and a changed attitude with regards to single 
mothers lead to a situation when there were very few Swedish children 
available for adoption. The solution was to use legislation to make way for 
international adoptions and since 1969, 47 000 children has come to Sweden 
through adoption. The purpose of the Swedish institution of adoption has 
changed and become a way to found a family. The child shall no longer only 
be given a good home, but access to friends, fine schools and close relations 
to other adults than the parents. The perspective of the child has 
strengthened through the widened perspective to the world outside the 
family.  
 
Adoption is regulated in several statutes in the Swedish law, for example the 
Code on Parents and Children and the Law of social services. In 
international law rules about adoption is found in the Convention on the 
Rights of the Child and in the Hague convention of 1993. To make sure that 
the best interests of the child principle is provided for, the basic conditions 
for adoption has to be fulfilled before the adoption takes place but the 
applicants also has to have a permission, that can only be given after an 
extensive investigation of the home and lives of the applicants. The 
applicants also have to attend a parenting course. As a ground rule the 
adoption has to be done through an authorized organisation. There are strict 
conditions that have to be fulfilled before the authorisation and the work of 
the organisations is controlled by the Authority of International Adoptions. 
When the adoption has taken place the social services is required to offer 
support to the adopted child and his family.  
 
Shortly a process will begin that will examine the rules of adoption in the 
Code on Parents and Children. Among other questions the investigation is to 
decide if the best interest of the child principle has to be clarified. After my 
studies of the Swedish legislation I have come to the conclusion that I do 
not find it necessary to change the legislation. What it really comes down to 
is the fitness of the applicants and referring to the Law of social services and 
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the rules about permission, in which a clarification was done in 2004, I 
consider the perspective of the child regarding adoption to be sufficient.  
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur principen om barnets bästa 
har utvecklats i det svenska adoptionsinstitutets historia, hur barnets bästa 
skall tillgodoses vid internationella adoptioner idag och slutligen om 
principen om barnets bästa behöver tydliggöras i svensk 
adoptionslagstiftning. Ett övergripande ändamål är också att följa 
utvecklingen av adoptionsinstitutets syfte.  
 
Adoption som rättsligt reglerat institut infördes i svensk rätt år 1917. Det 
huvudsakliga syftet var att ge föräldralösa och fattiga barn en möjlighet till 
ett bättre liv. Barnet skulle genom adoptionen ges ekonomisk försörjning, 
ett stabilt hem, kärlek, omvårdnad och en god uppfostran. Till en början 
gällde adoptionerna uteslutande svenska barn men i och med användning av 
preventivmedel, ökade möjligheter till aborter och samhällets förändrade 
attityd gentemot ensamstående mödrar, fanns det på 1960-talet få svenska 
barn tillgängliga för adoption. Lösningen blev att man genom lagstiftning 
banade väg för internationell adoption och sedan år 1969 har drygt 47 000 
barn kommit till Sverige. Adoptionsinstitutets syfte har förskjutits från att 
enbart vara en väg att ge föräldralösa och övergivna barn ett tryggt hem till 
att även bli ett sätt att bilda familj. Barnet skall inte längre endast erbjudas 
ett bra hem utan även tillgång till lekkamrater, bra skolor och nära relationer 
till andra vuxna. Barnperspektivet har stärkts genom att perspektivet mot 
världen utanför familjen blivit större. 
 
I Sverige finns regler om adoption i flera författningar, till exempel i 
föräldrabalken och socialtjänstlagen. I internationell rätt regleras adoption i 
bland annat Barnkonventionen och 1993 års Haagkonvention. För att 
barnets bästa skall tillgodoses krävs, förutom att de grundläggande 
förutsättningarna för adoption är uppfyllda, att de blivande adoptanterna fått 
ett medgivande till adoptionen, vilket kan ges först efter en omfattande 
hemutredning. Krav ställs även på deltagande i föräldrautbildning. 
Adoptionen skall som huvudregel ske genom en auktoriserad organisation. 
För auktorisation ställs stränga krav och organisationernas verksamhet 
kontrolleras av Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA. Efter 
adoptionen skall adoptivfamiljen kunna erbjudas stöd och hjälp av 
kommunen.  
 
Inom kort kommer en översyn påbörjas gällande föräldrabalkens regler om 
adoption. Man skall bland annat undersöka om principen om barnets bästa 
bör komma till bättre uttryck i lagtexten. Efter att ha studerat gällande rätt 
anser jag att en förändring av lagtexten inte är nödvändig; i grund och botten 
handlar adoptionens lämplighet om sökandenas lämplighet och med 
hänvisning till socialtjänstlagens regler gällande detta, där ett förtydligade 
även skedde år 2004, anser jag att barnperspektivet avseende adoption är 
tillräckligt tydligt. 
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1 Inledning  

1.1 Inledande presentation 
Direkt översatt från det latinska ordet adoptio betyder adoption att ”uppta i 
barns ställe” och innebär att någon upptar en person som sitt eget barn. En 
adoption medför en genomgripande förändring för dem som den närmast 
berör; genom adoptionen uppstår ett familjerättsligt förhållande såsom 
mellan föräldrar och barn och adoptivbarnet får samma juridiska och sociala 
rättigheter i förhållande till adoptivföräldrarna som ett biologiskt barn. 
Samtidigt klipps de rättsliga banden till de biologiska föräldrarna av. Det 
övervägande antalet adoptioner som äger rum i Sverige idag är av 
internationell karaktär och sedan år 1969 har drygt 47 000 barn kommit till 
Sverige genom internationell adoption. Varje år anländer cirka 1 000 nya 
barn, samtidigt har köerna för att få adoptera ett barn från utlandet ökat 
lavinartat. Adoptionsinstitutet, som infördes för att det fanns så många 
svenska barn som ingen kunde eller ville ta hand om, har även blivit ett sätt 
att bilda familj. Mitt i allt detta finns barnet, litet eller stort men på ett sätt 
alltid lika värnlöst.  
 
Det finns många intressanta infallsvinklar när det gäller internationell 
adoption: etiska dilemman, kostnader, den långa väntetiden och villkoren 
för de barnlösa, men det är inte detta min uppsats handlar om. Fokus ligger 
på barnet och barnets bästa. Samhället har ett stort ansvar för den 
familjebildning som uppkommer vid en adoption och för att skydda barnet 
är möjligheterna att adoptera därför underkastad stark kontroll. Frågan är 
dock om principen om barnets bästa är tillräckligt tydlig i svensk 
adoptionslagstiftning? Och vad är egentligen syftet med adoptionsinstitutet? 
Detta, kära läsare, skall vi tillsammans försöka ta reda på. 
 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Adoptionsinstitutets grundpelare har ända från ”starten” år 1917 varit 
principen om barnets bästa. Under 1900-talet har det svenska samhället 
genomgått enorma förändringar och i takt med att synen på barn och 
barnuppfostran förändrats har uppfattningen om vad som är att anse som 
barnets bästa och kraven på adoptanterna också förändrats. Blicken har 
flyttats från de vuxna till barnet. Syftet med denna uppsats är att undersöka 
hur principen om barnets bästa har utvecklats i det svenska 
adoptionsinstitutets historia och fram till våra dagar, hur barnets bästa skall 
tillgodoses vid internationella adoptioner idag och slutligen om principen 
om barnets bästa behöver tydliggöras i svensk lagstiftning gällande 
adoption. Ett övergripande ändamål är också att följa utvecklingen av 
adoptionsinstitutets syfte.  
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De frågeställningar som jag i uppsatsen avser att besvara är således följande: 
 

1. Hur har principen om barnets bästa förändrats i fråga om adoption? 
 
2. Hur skall barnets bästa tillgodoses vid internationella adoptioner 

idag? 
 
3. Bör principen om barnets bästa komma till starkare uttryck i svensk 

adoptionslagstiftning?  
 
 

1.3 Avgränsning, begrepp och disposition 
För att kunna förstå lagstiftningen och de principer som styr de 
internationella adoptionerna måste man ta avstamp i de nationella 
adoptionernas historia. Det har däremot känts adekvat att låta fokus hamna 
på de internationella adoptionerna och den omfattande reglering som 
omgärdar dessa.  
 
För övrigt sker en avgränsning mot vuxenadoptioner, dels eftersom det i 
dessa fall i princip alltid handlar om inhemska adoptioner och dels eftersom 
arbetets syfte är att undersöka principen om barnets bästa vid adoption. 
Ytterligare avgränsningar har gjorts; jag kommer inte närmare att behandla 
barnets rätt att komma till tals, även om detta kan sägas vara en av 
grundstenarna i principen om barnets bästa. Att jag väljer att göra på detta 
sätt beror på att arbetets fokus ligger på de internationella adoptionerna, 
vilka i de ”normala” adoptionsfallen sällan handlar om så stora barn att 
barnets åsikter gällande adoptionen tillmäts någon större betydelse.   
 
Gällande begrepp och uttryck kan sägas följande: i lagtext och doktrin 
hänvisas ofta till ”adoptanten” och ”sökanden”, i vilket pluralformen av 
dessa ord också innefattas. Eftersom det är betydligt vanligare att två 
personer adopterar tillsammans än att ensamståendeadoptioner sker, har jag 
valt att göra tvärtom; när jag i texten hänvisar till ”adoptanterna” och 
”sökandena” avser jag även adoptioner som görs av ensamstående.    
 
I doktrin har termen ”internationella adoptioner” stundtals givits olika 
innebörd. När jag i denna uppsats refererar till begreppet syftar jag enbart på 
de adoptioner då adoptivbarnet är utländskt, oavsett om adoptionen sker i 
Sverige eller i barnets ursprungsland. 
 
Arbetet är disponerat enligt följande. Framställningen inleds i avsnitt 2 med 
en beskrivning av principen om barnets bästa och dess innebörd, vilket i 
avsnitt 3 följs av en presentation av för uppsatsen relevanta internationella 
dokument. I avsnitt 4 ges en bakgrundsbild av adoptionsinstitutets och de 
internationella adoptionernas historia fram till våra dagar. Avsnitt 5 
behandlar gällande rätt och i avsnitt 6 presenterar jag min analys och mina 
slutsatser. Arbetet avlutas i avsnitt 7 med en kort kommentar.  
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1.4 Metod och material 
Uppsatsen är till stor del av deskriptiv karaktär och för att arbetet skall svara 
mot syfte och frågeställningar är det lämpligt att använda traditionell 
rättsdogmatisk metod. Detta innebär att fokus ligger på lagtext, förarbeten, 
rättspraxis och doktrin. Rörande praxis kan påpekas att en medgiven 
ansökan om adoption sällan blir föremål för prövning i högre rätt och det är 
därför svårt att i praxis hitta vägledning om vad som anses vara till barnets 
bästa vid en adoption. Högsta domstolen har prövat ett litet antal mål om 
förutsättningar för adoption och jag kommer att nämna de jag anser är mest 
intressanta för uppsatsen. I Europadomstolen har endast ett mål rörande en 
svensk adoption prövats, målet återges kortfattat i samband med 
presentationen av internationell rätt.  
 
För att få tillgång till information som uppdateras kontinuerligt använder jag 
mig av hemsidor på Internet tillhörande bland annat Rädda Barnen och 
Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor, samt lagkommentarer på 
Internet; Norstedts Juridik och Sveriges rikes lag på Internet. Till det 
rättsliga institutet adoption finns en enorm mängd litteratur knuten, ofta 
mycket intressant och stundtals gränsande mot andra ämnesområden. Vid 
valet av litteratur har jag därför fått avgränsa mig och har således endast 
använt mig av böcker som jag uppfattat som direkt relevanta. Detta gör att 
jag riskerar att gå miste om intressanta infallsvinklar, men det är en 
nödvändighet för att arbetet inte skall bli alltför omfattande.  
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2 Principen om barnets bästa 

2.1 Inledande kommentar 
Barnets bästa är en mycket central princip inom svensk rätt eftersom den 
avser att skydda barnet och ger samhället en skyldighet att verka för att 
barnets bästa beaktas inom alla områden. Principen genomsyrar svensk 
lagstiftning rörande barn och återfinns i internationell rätt i bland annat FN:s 
konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen), Europeiska 
konventionen om utövandet av barn rättigheter och Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. I detta kapitel skall jag att 
försöka ge en bild av vad begreppet barnets bästa inrymmer och vad 
principen egentligen innebär. 
 
För att titta närmare på de faktorer som kan bli aktuella när barnets bästa 
skall avgöras har jag valt att i avsnitt 2.2.2 respektive avsnitt 2.2.3 ta upp två 
delar av principen om barnets bästa; barnets behov och barnperspektiv. 
 
 

2.2 Principens innebörd 

2.2.1 Vad betyder ”barnets bästa”?  
Under 1900-talet har synen på barnet förändrats. Samhället och lagstiftaren 
har alltmer kommit att beskriva barnet som ett rättssubjekt med egna behov 
och intressen och den allmänna inriktningen i lagstiftning och rättspraxis är 
numera att barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla rättsliga 
åtgärder som rör barn. Begreppet barnets bästa har förekommit i svensk 
lagstiftning sedan 1910-talet och lyftes fram i doktrin och debatt på 1970-
talet. År 1979 presenterade Utredningen om barnens rätt1 en syn på barn 
och barns behov som enligt Singer fortfarande framstår ”som en milstolpe i 
svensk rättsutveckling”.2 Det tydligaste exemplet på detta hittar man i 6 
kap. 1 § föräldrabalken (FB), som är en sammanfattning av utredningens 
syn på barns behov. De grundläggande behoven fick här utgöra 
utgångspunkten vid bedömningen av barnets bästa.3

 
Att närmare fastställa vad begreppet barnets bästa egentligen betyder är inte 
på något sätt enkelt, för att inte säga omöjligt. Barnets bästa är inget statiskt 
begrepp och den närmare innebörden av principen definieras i den kontext 
där den används. Betydelsen varierar således över tid, inom olika kulturer 
och inom skilda rättsområden. Innebörden av barnets bästa påverkas också 
                                                   
1 SOU 1979:63 
2 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 76 
3 J. Schiratzki, Vårdnad och vårdnadstvister, 1997, s. 50, 
   SOU 1997:166, Barnets bästa i främsta rummet, s. 131-139 
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av det faktum att en person numera betraktas som ett barn under betydligt 
fler år än för några sekler sedan och vad som anses vara bäst för ett 
spädbarn kan inte omedelbart appliceras på det femtonåriga barnets 
situation. På samma sätt behöver det som är bäst för ett barn inte vara 
detsamma som vad som är bäst för ett annat barn, trots att de är lika gamla.4  
 
I svensk rätt framgår principen om barnets bästa uttryckligen bland annat i 
FB, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), 
utlänningslagen (UtlL) och socialtjänstlagen (SoL). Även om tolkningen 
inte är enhetlig inom dessa tre författningar, bygger bedömningen av barnets 
bästa på en helhetsbedömning av barnets situation i det enskilda fallet. En 
önskvärd metod för prövningen av barnets bästa är att kombinera kunskap 
om det enskilda barnet (ett subjektivt perspektiv) med kunskap grundad på 
vetenskap och vedertagen erfarenhet (ett objektivt perspektiv).5  Principen 
om barnets bästa behöver inte uttryckligen anges för att den ska fungera som 
vägledande vid beslut som rör barn. Vid sidan av ovan nämnda lagrum kan 
man, vilket är relevant för denna uppsats, till exempel i 4 kap. 6 § FB läsa 
att tillstånd till adoption endast får ges ”om adoptionen är till fördel för 
barnet”. I den första svenska lagstiftningen kring adoption fastslogs 
principen om barnets bästa genom att adoptionen skulle ”lända till gagn för 
barnet”6 och sedan dess har barnets bästa varit adoptionsverksamhetens 
styrande princip.7  
 
Singer talar om barnets bästa, inte som en princip eller rättregel, utan som 
en rättslig målsättning. Hon menar att detta knyter an till syftet med 
lagstiftning och rättstillämpning innebärande att ”på bästa sätt tillgodose 
barnets olika behov och intressen”.8 Barnets bästa kan ses som en 
vägledande norm där innebörden av målsättningen bestäms beroende av 
variabler såsom rättsområde, funktion, tid och samhällets kultur och 
värderingar.9

 
Barnombudsmannen ger i skriften ”Barnets bästa – från vision till 
verklighet” en vägledning kring de utgångspunkter som skall ha betydelse 
vid tolkningen av barnets bästa. Tolkningen kan ske genom 
Barnkonventionens definition (preambeln, grundprinciperna och 
sakartiklarna), samhällets definition (lagar och riktlinjer), forskningens 
definition (experter och studier), barnets egen definition (barnets åsikter och 
synpunkter), nätverkets definition (familj, vänner och pedagoger) och 
beslutfattarens definition (kunskap och erfarenheter).10

                                                   
4 SOU 1997:116, s. 131,  
  A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 52  
   J. Schiratzki, Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige, 2005, s. 53 
5 SOU 1997:116, s. 131-139, 
   SOU 2005:43, del A, s. 105  
6 SFS 1917.378, 8 § 
7 C. Lindgren, En riktig familj, 2006, s. 50,  
   Prop. 1949:93, s. 5 
8 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 49 
9 A.a., 2000, s. 49-50 
10 Barnombudsmannen, Barnets bästa – från vision till verklighet, 2001, s. 66-67 
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2.2.2 Barnets behov och rättigheter 
Grundtanken i principen om barnets bästa är att man skall utgå från det 
enskilda barnets behov och förutsättningar. Även om det handlar om 
föränderliga parametrar har lagstiftaren i 6 kap. 1 § FB särskilt velat fästa 
uppmärksamheten på omständigheter som inte får glömmas bort vid 
bedömningen av barnets bästa. Paragrafen stadgar att ”Barn har rätt till 
omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning 
för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning 
eller annan kränkande behandling”. Detta är en uppräkning av ett barns 
grundläggande behov och bestämmelsen kan användas som en norm för 
rättstillämpningen att ta avstamp i.  
 
Det finns flera behov som är nödvändiga för ett barns utveckling och som 
barn har rätt att få tillgodosedda. Till dessa grundläggande behov räknas 
bland annat barnets behov av omvårdnad, skydd, stimulans och behovet av 
respekt för sin integritet. Barnet måste också ha möjlighet att påverka sin 
situation och få känna att det behövs samtidigt som barnet med de vuxnas 
hjälp kan lära sig att sätta gränser samt undan för undan frigöra sig från sitt 
beroende av föräldrarna.11 Ett barn får inte utsättas för kroppslig 
bestraffning eller annan kränkande behandling. Mattsson gör en indelning i 
typiska och specifika behov. Till de typiska behoven hör till exempel barnets 
behov av omvårdnad och trygghet, alltså sådana behov som alla barn delar 
med varandra. De specifika behoven är sådana som direkt kan hänföras till 
barnet, till exempel barnets behov av respekt för sin integritet.12  
 
Om barnet sviks när det gäller de grundläggande behoven kan en djup och 
varaktig skada uppstå som kan visa sig mycket svår att reparera längre fram 
i livet. En utebliven behovstillfredsställelse kan få mycket olika 
konsekvenser beroende på hur gammalt barnet är och under vilka 
förutsättningar barnet lever. Ju tidigare skadan inträffar, desto större är 
risken för att den blir allmänt bestående.13 Det är således mycket viktigt att 
domstolen vid avgörandet av vad som är bäst för det enskilda barnet beaktar 
dessa behov. Så långt det är möjligt ska både kortsiktiga och långsiktiga 
effekter för barnet tas med i bedömningen samt allt som rör barnets fysiska 
och psykiska välbefinnande och utveckling.14  
 

2.2.3 Barnperspektiv 
Bedömningen av vad som är barnets bästa skall ske utifrån ett 
barnperspektiv. Med begreppet barnperspektiv kan flera olika saker åsyftas: 
barnets rättigheter, barnets vilja, barnets röst och barnets val. Begreppet kan 

                                                   
11 SOU 1979:63, s. 56 
12 T. Mattsson, Barnet och rättsprocessen, 2002, s. 37-39 
13 SOU 1997:116, s. 135-136, 
    SOU 1986:21, s. 38 
14 SOU 2005:43, del B, s. 478, 
    Prop. 1997/98:7, s. 104 
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innefatta den vuxnes barnperspektiv, samhällets barnperspektiv och barnets 
eget perspektiv. De vuxna måste försöka ta reda på hur barnet upplever sin 
situation och hur en eventuell förändring kan komma att kännas för barnet. 
Barnet sätts i fokus och ses som en ”expert” på sin egen situation.15  
 
Det grundläggande elementet i barnperspektivet härstammar från 
Barnkonventionen (se avsnitt 3.2) i vilken man betonar respekten för barnets 
fulla människovärde och integritet. Aktörerna i en beslutssituation skall 
sträva efter att försöka lyssna till och förstå barnet och respektera det som en 
individ med rättigheter och egna uppfattningar. Den vuxne skall analysera 
och överväga olika beslutsalternativ utifrån barnets synvinkel; han eller hon 
måste försöka ”se med barnets ögon”. Detta innebär emellertid inte att man 
helt anammar barnets värld. Det är viktigt att den vuxne kan sätta en gräns 
för sin egen inlevelse, då det i sista hand är denna person som utifrån en 
vuxen människas kunskaper och erfarenheter måste fatta det beslut som 
skall vara till barnets bästa. Barnperspektivet måste således innefatta ett 
visst mått av inlevelse, empati och förmåga att kunna identifiera sig med 
barnets situation, samtidigt som beslutet fattas mot bakgrund av den vuxnes 
perspektiv.16

 
 

2.3 Avslutande kommentarer 
Man kan konstatera att det varken är möjligt eller önskvärt att exakt 
definiera principen om barnets bästa. Begreppet skall i stället ses som ett 
värdeöppet rättsfaktum som förändras i tid och rum och som skall tolkas 
mot bakgrund av olika parametrar, bland vilka barnets behov står i centrum. 
Detta leder å ena sidan till en flexibilitet i det enskilda fallet, men medför å 
andra sidan en risk för att rättssäkerhetskriterier, såsom likhet inför lagen 
och förutsägbarhet, äventyras. I rättstillämpningen har barnets bästa därför 
ofta kommit att tolkas efter, i praxis och förarbeten fastställda, 
presumtioner. På detta sätt kommer principen barnets bästa att definieras 
med ”rätt” och ”fel”.17 Schiratzki menar att det kan diskuteras ”om det 
verkligen är en helhetsbedömning av det öppna konceptet barnets bästa som 
rättstillämparen gör” när låsta presumtioner läggs till grund för ett 
avgörande. Uppmärksammas skall dock att man i praxis, lagar och 
förarbeten blivit mer lyhörd för barns förhållanden och för de olika 
aspekterna i ett barns liv som påverkar bedömningen av vad som är barnets 
bästa.18  
 

                                                   
15 Barnombudsmannen, Barnets bästa – från vision till verklighet, 2001, s. 31, 
    SOU 1997:116, s. 138,  
16 A. a., s. 138-139 
17 J. Schiratzki, Barnrättens grunder, 2006, s. 36, 
    Barnombudsmannen, Barnets bästa – från vision till verklighet, 2001, s. 66 
18 J. Schiratzki, Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige, 2005, s. 60-61, 180 
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3 Internationella dokument 

3.1 Inledande kommentarer 
Jag kommer i detta kapitel att ta upp de internationella dokument som har en 
mer eller mindre direkt inverkan på svensk lagstiftning och rättstillämpning 
rörande adoption. I avsnitt 3.2 presenteras Barnkonventionen, som på ett 
unikt sätt utgår från ett barnperspektiv och som kompletterar och stärker 
barnets rättigheter och ger innehåll till principen om barnets bästa. I avsnitt 
3.3 följer en beskrivning av 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och 
samarbete vid internationella adoptioner (1993 års Haagkonvention), vilken 
gäller som svensk lag och vars ändamål är att upprätta garantier för att 
säkerställa att internationella adoptioner sker med beaktande av barnets 
bästa. Utöver dessa tar jag även upp 1986 års deklaration om sociala och 
legala principer med avseende på barnens skydd och bästa, med särskild 
hänsyn till familjeplaceringar och nationell samt internationell adoption 
samt Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna. Barnkonventionen och 1993 års 
Haagkonvention har fått en mer utförlig beskrivning eftersom de, i 
jämförelse med andra internationella dokument som behandlar adoption, har 
störst påverkan på svensk lag rörande adoption och tillämpningen av 
densamma.  
 
 

3.2 FN:s konvention om barnets 
rättigheter 

3.2.1 Bakgrund – Barnkonventionen i Sverige 
Barnkonventionen antogs den 20 november 1989 av FN:s 
generalförsamling. Initiativet togs av Polen i samband med FN:s barnår 
1979 och Sverige var en av de första staterna att underteckna och ratificera 
konventionen. I princip samtliga av världens länder har ratificerat 
Barnkonventionen och i Sverige började den, utan reservationer, att gälla 
från och med 2 september 1990. Ratificeringen innebär inte att 
konventionen är direkt tillämplig i Sverige, däremot har Sverige som 
anslutande stat tagit på sig en internationellt folkrättslig förpliktelse att följa 
konventionen och se till att landets lagstiftning stämmer överens med 
konventionens bestämmelser. Vid tolkning av svensk lag måste resultatet stå 
i överenskommelse med de internationella förpliktelser som ratificeringen 
av Barnkonventionen innebär.19  

                                                   
19 G. Ewerlöf, T. Sverne, A. Singer, Barnets bästa – Om föräldrars och samhällets ansvar,    
     1999, s. 187, 
     Prop. 2003/04:131, s. 23   
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I Sverige och de övriga nordiska länderna bedömdes Barnkonventionen inte 
lämplig att införliva genom inkorporering, främst beroende på att 
konventionstexten inte fullt ut kan tillämpas enligt ordalydelsen. Man valde 
i stället transformering som metod, vilket innebär att Barnkonventionen 
successivt arbetats in i svensk lagstiftning och getts en nationell 
motsvarighet.20

 
Vart femte år måste de stater som ratificerat Barnkonventionen lämna in 
skriftliga rapporter till FN:s kommitté för barnets rättigheter om vad de gjort 
för att implementera Barnkonventionen. Kommittén diskuterar sedan med 
representanter från staternas regeringar och lämnar rekommendationer om 
vad som bör förbättras.21 I Sverige pågår ett kontinuerligt arbete för att 
Barnkonventionens ändamål skall kunna förverkligas och riksdagen har 
fastslagit att Sveriges ratificering av Barnkonventionen innebär att barnets 
bästa alltid ska komma i främsta rummet vid åtgärder som rör barn. I den 
nationella strategin för Barnkonventionens förverkligande ingår bland annat 
att barnkonsekvensanalyser skall göras vid statliga beslut som rör barn, att 
barnperspektivet skall finnas med i utredningsdirektiv, att statligt anställda 
skall, och kommunalt anställda bör, erbjudas fortbildning, om deras arbete 
har konsekvenser för barn, samt att barn och ungdomars delaktighet och 
inflytande i samhällsfrågor skall utvecklas.22

 

3.2.2 Barnkonventionens innehåll 

3.2.2.1 Barnets rättigheter 
Barnkonventionen innehåller alla typer av mänskliga rättigheter, såväl 
medborgerliga och politiska som ekonomiska, sociala och kulturella. Dessa 
återfinns i andra konventioner inom området för mänskliga rättigheter, men 
i Barnkonventionen existerar de utifrån ett barnperspektiv. 
Barnkonventionen innehåller också en sorts rättigheter som utgör en speciell 
dimension av de traditionella mänskliga rättigheterna; det handlar om de 
rättigheter som ger barnet särskilt skydd mot utnyttjande och övergrepp. 
Barnkonventionens rättigheter saknar inbördes rangordning och skall ses 
som en helhet.23   
 
I Barnkonventionen finns fyra huvudprinciper som dels har en självständig 
betydelse var för sig och som dels har en styrande verkan för tolkningen av 
övriga artiklar. Principerna återfinns i artiklarna 2, 3, 6 respektive 9; 
förbudet mot diskriminering, principen om barnets bästa, rätten till liv och 
utveckling samt rätten att uttrycka sina åsikter. Dessa artiklar speglas och 

                                                   
20 Barnombudsmannen, Barnets bästa – från vision till verklighet, 2001, s. 11 
21 Rädda Barnens hemsida, http://www.rb.se/sv/Barnkonventionen/ 
    VadvetduomBarnkonventionen.htm, (2007-11-16) 
22 G. Ewerlöf, T. Sverne, A. Singer, Barnets bästa – Om föräldrars och samhällets ansvar,   
     1999, s. 191-192 
23 Prop. 2003/04:131, s. 23, 
    SOU 1997:116, s. 55  

 14



konkretiseras i konventionens övriga sakartiklar.24 Jag kommer i avsnitt 
3.2.2.2 att närmare gå in på principen om barnets bästa såsom den återfinns i 
Barnkonventionen.  
 
Barnkonventionen sätter barnets behov framför föräldrarnas och är inriktad 
på det enskilda barnet och denna individs rätt att få sina grundläggande 
rättigheter och behov tillgodosedda. Utgångspunkten i barnperspektivet är 
respekten för barnets fulla människovärde och integritet samt barndomens 
egenvärde. Barnet ska inte betraktas som ett bihang till sina föräldrar utan 
som ett självständigt subjekt i förhållande till övriga familjemedlemmar. 
Genom Barnkonventionen ges barnets rättigheter således en självständig 
betydelse. Utan att det behöver ställas mot de vuxnas rättigheter skall man 
beakta barnets perspektiv inom ramen för familjens grundläggande värde.25

 
Enligt konventionen är en person ett barn fram till dess att han eller hon 
fyller 18 år, under förutsättning att barnet inte blir myndigt tidigare enligt 
den lag som gäller för barnet. Under dessa år skall den unge följaktligen 
tillförsäkras de rättigheter och åtnjuta det skydd som konventionen ger. 
Definitionen anger att de rättigheter som stadgas i konventionen gäller till 
det att personen fyllt 18 år, detta hindrar dock inte en stat från att ha olika 
åldersgränser så att barnet successivt kan föras in i vuxenlivet.26

 
Barnets rättigheter utgör grunden för tolkningen av barnets bästa men detta 
innebär inte att begreppen har ”samma ramar”. Barnets bästa är ett vidare 
begrepp än barnets rättigheter och kan även inskränka tolkningen av dessa. 
Barnets rätt att komma till tals får till exempel inte tillämpas på ett sådant 
sätt att barnets bästa äventyras.27

 

3.2.2.2 Barnets bästa 
I Barnkonventionen artikel 3 första punkten, fastslås följande: 
 

”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller 
privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 
myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i 
främsta rummet.” 

 
Barnets bästa är ett av Barnkonventionens centrala begrepp och det unika är 
att barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör 
barn. Skillnaden mellan Barnkonventionen och andra internationella 
dokument är även att Barnkonventionen gör barnet till ett subjekt med 
rättigheter och inte ett objekt där barnets bästa sätts i relation till någon 
annan eller något annat.28

 
                                                   
24 SOU 1997:116, s. 56  
25 A. a., s. 53, 227 
26 Barnkonventionen, artikel 1, 
    SOU 1997:116, s. 16-17 
27 J. Schiratzki, Barnrättens grunder, 2006, s. 43 
28 SOU 1997:116, s. 127 
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Principen om barnets bästa kan härledas ur två grundläggande tankar som 
båda har satt sina spår i Barnkonventionen; barn har fullt och lika 
människovärde men de är också sårbara och behöver särskilt stöd och 
skydd. Principen är dels en allmän princip som skall prägla lagstiftning, 
administrativa beslut och andra åtgärder men den används också för att tolka 
och ge innehåll åt konventionens sakartiklar. Även om barnets bästa inte 
alltid måste vara ensamt utslagsgivande kräver Barnkonventionen att 
beslutande myndighet, i de fall då man låter andra intressen väga tyngre, kan 
visa att en sammanvägning av relevanta intressen har gjorts i det enskilda 
fallet. Den aktuella myndigheten skall även så långt som möjligt försäkra 
sig om att barnets bästa har kommit med i avvägningen och redovisats i 
beslutsprocessen. Besluten måste med andra ord innefatta ett barnperspektiv 
i vilket man tagit hänsyn till barnets situation, intressen och behov.29

 
FN:s Barnkommitté har inte utfärdat några riktlinjer eller principer för 
fastställandet av barnets bästa, men man har betonat att barnets bästa skall 
vara vägledande vid tillämpningen av konventionen, att konventionen skall 
ses som en helhet och att samspelet mellan artiklarna 2, 3, 6 och 12 är 
centralt.30 Kommittén har även uttalat att: 
 

”The CRC does not, nor can it make any definitive statement about 
what can be termed the best interest of the child in any given situation. 
But the CRC contains a number of fundamental rights for children, 
and these are universal. The best interest of the child must therefore be 
viewed as a fundamental ethical rule in the realisation of these 
rights.”31

 

3.2.2.3 Fritt fram för godtycklig tolkning? 
Barnkonventionens artikel 3 har kritiserats vid ett flertal tillfällen, främst för 
att begreppet barnets bästa lämnats så öppet i en konvention av universell 
karaktär. Som nämnts i avsnitt 2.2.1 varierar betydelsen av barnets bästa 
beroende på kontexten i vilket begreppet används och det har därför hävdats 
att barn i ett mindre utvecklat land riskerar att till exempel få börja arbeta så 
tidigt som möjligt, eftersom detta anses vara till barnets bästa i just det 
landet. Barnet riskerar således att behandlas på ett sätt som i ett annat land 
uppfattas som totalt oförenligt med synen på barnets bästa.32  
 
Kritik har även riktats mot att artikel 3 utgör en försvagning av barnets bästa 
i jämförelse med äldre internationella dokument, i vilka barnets bästa ofta 
fastslagits vara den viktigaste principen, ”the primary consideration”. I 
Barnkonventionen skall barnets bästa enligt tredje artikeln vara ”a primary 
consideration”, vilket innebär att konventionen tillåter att en avvägning görs 
mellan barnets bästa och andra intressen. Ett problem i den svenska 

                                                   
29 SOU 1997:116, s. 125-129 
30 A.a., s. 133 
31 Barnombudsmannen, Barnets bästa – från vision till verklighet, 2001, s. 66 
32 SOU 1997:166, Barnets bästa i främsta rummet, s. 130-131, 
    J. Schiratzki, Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige, 2005, s. 54 
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översättningen är att den inte återspeglar originaltexten, vilket gör det svårt 
att utläsa att en avvägning skall göras.33

 
Som motvikt till en del av kritiken kan hävdas att Barnkonventionen ger en 
universell definition av vilka rättigheter som bör gälla för barn över hela 
världen, oavsett sociala, ekonomiska eller kulturella förhållanden och att 
dessa rättigheter utgör grunden för tolkningen av barnets bästa. Barnets 
bästa kan enligt detta synsätt inte uppfattas som helt värdeöppet. I samband 
med FN-kommitténs granskning av ländernas rapporter sker också ett så 
kallat kulturmöte där de olika ländernas syn på barnets bästa möter det 
internationella samfundets värderingar om barnets rättigheter och barnets 
bästa. Länder som till exempel förespråkar vikten av barnarbete kan då få 
hjälp att försöka hitta andra lösningar.34  
 
FN-kommittén strävar efter att begränsa möjligheten till fri tolkning av 
barnets bästa och understryker att tolkningen måste svara mot 
Barnkonventionens anda.35 I sammanhanget kan dock understrykas att flera 
länder, i många fall de muslimska staterna, i sitt tillträdande till 
konventionen gjort omfattande reservationer till flera av konventionens 
artiklar. Att barnets bästa skall tolkas med utgångspunkt i barnets rättigheter 
i konventionen får således en annan innebörd eftersom barnets bästa i dessa 
fall fortfarande kan tolkas relativt fritt.36

 

3.2.2.4 Adoption  
Barnkonventionens artikel 21 stadgar att konventionsstater som erkänner 
och/eller tillåter adoption skall säkerställa att barnets bästa främst beaktas. 
De skall även säkerställa att adoption av ett barn godkänns av behöriga 
myndigheter och att detta sker i enlighet med tillämplig lag och tillämpliga 
förfaranden. Beslutet att tillåta adoption skall ske på grundval av all relevant 
och tillförlitlig information och med hänsyn till barnets ställning i 
förhållande till föräldrar, släktingar och vårdnadshavare. Om det krävs skall 
även de personer som berörs av adoptionen, eventuellt med stöd av 
rådgivning, ha gett sitt fulla samtycke innan adoptionen sker. 
Konventionsstaterna skall även vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra 
att någon som medverkar i adoptionen kan få obehörig vinst.37

 
Om barnet inte kan placeras i en fosterfamilj eller adoptivfamilj eller inte 
kan tas om hand på lämpligt sätt i sitt hemland skall konventionsstaterna 
erkänna att internationell adoption kan övervägas som en alternativ form av 
omvårdnad.  Möjligheterna att på ett lämpligt sätt omhänderta barnet i 
ursprungslandet skall således prövas först. Samma regler skall gälla oavsett 

                                                   
33 J. Schiratzki, Barnrättens grunder, 2006, s. 28 
34 SOU 1997:116, Barnets bästa i främsta rummet, s. 130 
35 J. Schiratzki, Barnrättens grunder, 2006, s. 28-29 
36 J. Schiratzki, Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige, 2005, s. 54-58 
37 SOU 1997:116, s. 28,  
    Barnkonventionen, artikel 21, stycke 1 första meningen samt punkt a, 
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om det är fråga om en internationell eller inhemsk adoption.38 Vidare skall 
artikelns syften, när det är lämpligt, främjas genom att konventionsstaterna 
ingår bilaterala eller multilaterala arrangemang eller överenskommelser. De 
skall även sträva efter att säkerställa att placeringen av barnet i ett annat 
land sker genom behöriga myndigheter eller organ.39  
 
Viktigt att uppmärksamma är att artikel 21 stadgar att barnets bästa främst 
(min kursiv.) skall beaktas, vilket innebär att barnets bästa ges absolut 
prioritet. Inga andra intressen, vare sig politiska, ekonomiska, eller statliga 
får således sättas före eller anses som lika viktiga. Detta betyder att det i 
artikel 21, i jämförelse med artikel 3, finns en starkare formulering om 
vilken tyngd barnets bästa skall ha.40 För detta arbete får i sammanhanget 
även Barnkonventionens artikel 7 aktualitet vilken stadgar att barn, så långt 
det är möjligt, har rätt att få vetskap om sina föräldrar. Vid utarbetandet av 
konventionens bestämmelser avsågs här i huvudsak adopterade barns rätt att 
få vetskap om de biologiska föräldrarna.  Uppmärksammas kan också att en 
ny konvention om adoption av barn för närvarande utarbetas inom 
Europarådet.41

 
 

3.3 1993 års Haagkonvention 

3.3.1 Bakgrund – 1993 års Haagkonventionen i 
Sverige 

Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, NIA (numera 
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA) pekade i en 
skrivelse i maj 1991 på att förändringar krävdes i regelsystemet kring 
adoption. Under samma tidpunkt deltog Sverige i arbetet med att färdigställa 
1993 års Haagkonvention om skydd av barn och 
samarbete vid internationella adoptioner. I maj 1992 tillsatte regeringen en 
utredning för att se över verksamheten med internationella adoptioner. 
Utredningen skulle i sitt arbete bland annat beakta NIA:s skrivelse och 
pröva det behov av lagändringar som Haagkonventionen kunde föranleda.42

 
1993 års Haagkonvention antogs i maj år 1993 vid konferensen för 
internationell privaträtt. I arbetet med att skapa konventionen deltog såväl 
stater från vilka barn adopteras som stater vilka barn adopteras till. Sverige 
tog tidigt ställning för att internationella adoptioner skall ske på ett etiskt 
godtagbart sätt och under ordnade former och år 1997 ratificerades 
konventionen. Samma år gjordes Haagkonventionen till svensk lag genom 

                                                   
38 A. a., punkt b och c  
39 A. a., punkt d och e 
40 Prop. 2003/04:131, s. 24 
41 Dir. 2007:150, s. 3, 
    A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 402 
42 Prop. 1996/97:91, s. 43-44 
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lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonvention 
om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. 
Konventionen införlivades således genom inkorporering vilket innebär att 
originaltexten numera gäller som svensk lag.43 I och med Sveriges tillträde 
till konventionen genomfördes ett antal förändringar av den svenska 
adoptionslagstiftningen. Bland annat inskränktes möjligheten att adoptera 
enskilt (det vill säga utan medverkan av en adoptionsorganisation) väsentligt 
och numera finns denna möjlighet bara i speciella fall, vilket jag 
återkommer till i avsnitt 5.3.2. En annan förändring var att 
adoptionsorganisationernas möjligheter att pröva de sökandes lämplighet 
togs bort.44  
 
1993 års Haagkonvention är en så kallad minimiskyddskonvention, vilket 
innebär att de anslutna staterna skall beakta vad som föreskrivs i 
konventionen men att staterna också har rätt att ställa mer långtgående krav. 
Detta betyder att om 4 kap. FB ställer högre krav än konventionen, får 
bestämmelserna i fråga om en ansökan om adoption vid svensk domstol 
anses gälla fullt ut. Om Haagkonventionens krav i stället går längre än FB, 
måste bestämmelserna beaktas av svensk domstol i fråga om adoptioner 
som omfattas av konventionen.45 I förhållande till andra internationella 
överenskommelser inverkar Haagkonventionen i princip inte på dessa, vilket 
innebär att förordningen (1931:429) om vissa internationella 
rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmyndarskap får 
företräde även mellan de nordiska länder som anslutit sig till 1993 års 
Haagkonvention. Konventionen har däremot företräde i fråga om lagen om 
internationella rättsförhållanden rörande adoption (LIA) (se avsnitt 5.6) då 
denna lag inte grundar sig på något internationellt instrument.46

 

3.3.2 Konventionens innehåll och ändamål 
Konventionen bygger på principen om barnets bästa och redogör för 
respektive stats åligganden samt föreskriver vilka villkor som enligt 
konventionen gäller för internationella adoptioner. I konventionen beskrivs 
vidare systemet med centralmyndigheter, vilket bygger på att staterna i stor 
utsträckning själva skall kunna avgöra i vilken omfattning en 
centralmyndighets uppgifter skall delegeras. Centralmyndighet i Sverige är 
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA (se avsnitt 5.3.1).47 
För att skydda de grundläggande intressena hos alla inblandade, och då 
särskilt barnets intressen, innehåller konventionen handläggningsregler och 
                                                   
43 Prop. 2003/04:131, s. 24, 
    Lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonvention om skydd   
    av barn och samarbete vid internationella adoptioner, 1 §,  
    Internationella adoptioner, handbok för socialnämnder, 1997, s. 12 
44 Kommittédirektiv 2001:93, s. 2  
45 G. Walin, S. Vängby, Föräldrabalken. En kommentar, del II, Avd. 1, II:28, II:29 
46 Lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonvention om skydd   
     av barn och samarbete vid internationella adoptioner, artikel 39  
47 Lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonvention om skydd   
     av barn och samarbete vid internationella adoptioner, 2 § 
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procedurregler och behandlar även erkännande och verkan av adoptioner 
meddelade i en fördragsslutande stat. Syftet är att säkerställa att de 
adoptioner som genomförs i enlighet med konventionen erkänns av de 
anslutna staterna.  
 
Grunden för tolkningen av konventionen finns i preambeln, i vilken det 
bland annat stadgas att de stater som undertecknat konventionen erkänner att 
barn, för att kunna uppnå en ”fullständig och harmonisk utveckling av sin 
personlighet”, bör växa upp i en familjemiljö, i en omgivning av lycka, 
kärlek och förståelse. Varje stat bör som ett prioriterat mål vidta lämpliga 
åtgärder för att göra det möjligt för barn att stanna kvar i sin 
ursprungsfamiljs vård, men staterna erkänner också att ett barn som inte kan 
erhålla en lämplig familj i sin ursprungsstat skall kunna erbjudas en varaktig 
familj genom internationell adoption. Precis som i Barnkonventionen skall 
möjligheterna att på ett lämpligt sätt omhänderta barnet inom det egna 
landet således prövas före alternativet med internationell adoption. I första 
hand skall barnet växa upp i sin biologiska familj, i andra hand hos anhöriga 
och i tredje hand hos en foster- eller adoptivfamilj i ursprungslandet. Att 
växa upp i en familj i ett annat land kommer först i fjärde hand. Syftet med 
denna i sammanhanget kallade subsidiaritetsprincip är att understryka 
vikten av permanent familjevård som ett alternativ till vård i den 
ursprungliga familjen. Placeringen av ett barn i en familj, inklusive 
internationell adoption, är fortfarande den bästa lösningen i jämförelse med 
alla andra vårdformer, som till exempel vård på institution i hemlandet. 
Däremot är möjligheten till en materiellt bättre framtid inte ett tillräckligt 
skäl för att nationell adoption skall ses som ”ett högre rankat” alternativ.48  
 
Konventionens ändamål är, som tidigare nämnts, att upprätta garantier för 
att säkerställa att internationella adoptioner sker med beaktande av barnets 
bästa och med respekt för barnets grundläggande rättigheter. De 
fördragsslutande staterna skall även etablera ett system för samarbete för att 
säkerställa att dessa garantier beaktas och att de adoptioner som genomförs i 
enlighet med konventionen erkänns av de länder som ratificerat 
konventionen. Det övergripande syftet är att förhindra bortförande av eller 
handel med barn.49 Ansvaret för adoptionerna delas mellan barnets 
ursprungsland och det land som senare kommer att ta emot barnet. 
Ursprungslandet skall försäkra sig om att förutsättningarna för adoption är 
uppfyllda vilket innebär att man, efter att möjligheten att placera barnet 
inom ursprungsstaten har beaktats på ett lämpligt sätt, skall ha fastställt att 
barnet kan adopteras och att en internationell adoption är till barnets bästa. 
Ursprungslandet skall vidare ha säkerställt att de personer, institutioner och 
myndigheter som skall ge sitt samtycke till adoption, har fått den rådgivning 
som behövs och att samtyckena getts frivilligt i skriftlig form. Samtyckena 
får inte ha åstadkommits genom betalning eller annan ersättning och med 
hänsyn till barnets ålder och mognad skall rådgivning ges och hänsyn tas till 
barnets önskemål och åsikter. I de fall detta krävs, skall även barnet ha gett 
                                                   
48 SOU 2003:49, s. 124 
49 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella   
    adoptioner, artikel 1 
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sitt samtycke till adoptionen. Mottagarlandet skall ha fastställt att de 
blivande adoptivföräldrarna har fått nödvändig rådgivning och att de i övrigt 
kan anses som lämpliga föräldrar samt att barnet erhållit eller kommer att 
erhålla inresetillstånd och tillstånd att stadigvarande bosätta sig i 
mottagarstaten.50  
 
I sammanhanget är också av intresse att nämna att konventionen fastslår att 
en fördragsslutande stats myndigheter skall säkerställa att barnet eller dess 
ombud, i den utsträckning som lagen i staten medger det, har tillgång till 
information om barnets ursprung, det vill säga föräldrarnas identitet.51 
Vidare skall centralmyndigheten, om det för denna blir uppenbart att det 
efter att barnet överförts till mottagarstaten men innan adoptionen 
genomförs inte är till barnets bästa att vara kvar hos de tilltänkta 
adoptivföräldrarna, vidta nödvändiga åtgärder för att skydda barnet. 
Centralmyndigheten skall då tillse att barnet tas från de tilltänkta 
adoptivföräldrarna och ombesörjs tillfällig vård. I samråd med 
centralmyndigheten i ursprungsstaten skall man sedan utan dröjsmål ordna 
en ny placering av barnet och, som sista utväg och om barnets intressen 
kräver det, ombesörja att barnet återlämnas.52

 

3.3.3 Konventionens tillämplighet och 
efterlevnad 

Konventionen omfattar endast adoptioner som skapar ett varaktigt föräldra-
barnförhållande och är tillämplig då ett barn med hemvist i en 
fördragsslutande stat (ursprungsstaten) har överflyttats, överflyttas eller 
kommer att överflyttas till en annan fördragsslutande stat (den mottagande 
staten). Detta kan ske antingen efter adoption i ursprungsstaten av makar 
eller av en person med hemvist i den mottagande staten, eller för en sådan 
adoption i den mottagande staten eller i ursprungsstaten.53 Det 
rekommenderas att konventionens grundläggande intentioner tillämpas mot 
alla stater, det vill säga även i förhållande till länder som inte är anslutna till 
konventionen. Formellt gäller Haagkonventionen dock enbart gentemot 
andra konventionsstater.54

 
Med jämna mellanrum sammankallas en specialkonvention för att granska 
konventionens praktiska tillämpning. Vidare har den så kallade Permanenta 
byrån vid Haagkonferensen tagit fram ett program som skall ge information, 
råd och utbildning för att stödja implementeringen av Haagkonventionen. 

                                                   
50 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella   
    adoptioner, preambeln och artiklarna 4 och 5, 
     SOU 1997:116, s. 253,  
     Prop. 2003/04:131, 25-26  
51 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella   
    adoptioner, artikel 30 
52 A.a., artikel 21 
53 A.a., artikel 2 
54 SOU 2003:49, 121-124 
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Programmet, som är utformat för att ge stöd på ett sätt som tar hänsyn till 
kulturen i det aktuella landet, stödjer centralmyndigheter i både ursprungs- 
och mottagarländer och även i länder som överväger att ansluta sig till 
konventionen. Byrån samlar även in information om de anslutna staternas 
adoptionsverksamhet vilket i kombination med programmet syftar till att 
försäkra att nödvändiga steg för implementering tas, att konventionens mål 
till fullo förstås och respekteras, att konventionens etiska krav iakttas och att 
kraven för det internationella samarbetet uppfylls.55

 
 

3.4 1986 års FN-deklaration 
1986 års deklaration om sociala och legala principer med avseende på 
barnens skydd och bästa, med särskild hänsyn till familjeplaceringar och 
nationell samt internationell adoption, antogs av FN:s generalförsamling den 
3 december 1986. Deklarationen innehåller inte några materiella regler om 
adoption men fastslår i artikel 5 att då ett barn skall placeras i någon annans 
vård än föräldrarnas skall barnets bästa komma i första hand. Enligt artikel 9 
skall den som har ansvaret för ett adopterat barn beakta barnets behov av att 
få kännedom om sin bakgrund, om detta inte strider mot barnets bästa. 56

 
 

3.5 Europakonventionen  
Lagstiftning och rättstillämpning som rör frågor om adoption faller inom 
tillämpningsområdet för Europakonventionen angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. I artikel 8 stadgas 
att var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och 
sin korrespondens. Offentliga myndigheter ges dock rätt att under vissa 
förutsättningar inskränka åtnjutandet av denna rättighet. När frågor om 
adoption avgörs av svensk domstol skall därför även konventionens krav på 
respekt och skydd för det existerande familjelivet beaktas. Ett ingrepp i 
rätten till familjeliv kan tillåtas om det är lagligt, ägnat att tillgodose något 
av de i artikel 8 uppräknade skyddade intressena och nödvändigt i ett 
demokratiskt samhälle för att tillgodose dessa intressen. 
 
I slutet av 1990-talet prövade Europadomstolen ett mål om adoption; 
Söderbäck mot Sverige. Prövningen gällde ett tillstånd till en 
styvbarnsadoption som svensk domstol lämnat år 1989. Fadern, som inte var 
vårdnadshavare för barnet i fråga, gjorde gällande att tillståndet till adoption 
inneburit en kränkning av hans rätt till respekt för familjelivet enligt artikel 

                                                   
55 Prop. 2003/04:131, s. 24-25,  
    1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid   
    internationella adoptioner, artikel 13, 
    SOU 2003:49, s. 140-141 
56 Ds. 2001:53, s. 32 
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8 i konventionen. Dottern hade mot klagandens vilja adopterats av sin 
styvfar, men mot bakgrund av att flickan i princip inte hade någon kontakt 
med sin biologiska far, att familjeband sedan flera år tillbaka existerade 
mellan flickan och hennes styvfar samt att de inhemska domstolarna beaktat 
barnets bästa, kom Europadomstolen fram till att någon kränkning av artikel 
8 inte hade ägt rum. Den biologiska fadern förlorade således målet.57

 
 
 
 

                                                   
57 Europadomstolens dom den 28 oktober 1998 i mål 24484/94, Söderbäck mot Sverige 
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4 Bakgrund – 
adoptionsinstitutets framväxt 

4.1 Inledande kommentarer 
Den svenska barnavården etablerades under 1910 och 1920- talen och delar 
av den svenska lagstiftningen gällande barn förändrades samtidigt som nya 
lagar skapades. Adoptionsinstitutet tillkom år 1917, delvis som en lösning 
på problemet med de fattiga och hemlösa barn som det svenska samhället 
inte klarade av att ta hand om. Sedan dess har adoptionsinstitutet genomgått 
stora förändringar och även om en adoption i och för sig fortfarande syftar 
till att förbättra ett barns situation, uppvisar dagens adoptionslagstiftning 
stora skillnader mot den första adoptionslagen. Jag avser att i detta kapitel 
på ett övergripande sätt beskriva det svenska adoptionsinstitutets och de 
internationella adoptionernas historia fram till våra dagar, dels eftersom ett 
av arbetets syften är att redogöra för hur barnets bästa i adoptionsprocessen 
förändrats genom tiden, och dels eftersom en historisk bakgrund också kan 
hjälpa läsaren att få en bättre förståelse för dagens lagstiftning.  
 
 

4.2 Allmänt om adoption 

4.2.1 Den svenska adoptionslagens tillkomst 
och syften 

Adoption som rättsligt reglerat institut infördes i svensk rätt genom lagen 
den 14 juni 1917 om adoption, som trädde i kraft den 1 januari 1918. Många 
av dagens bestämmelser i 4 kap. FB går tillbaka till denna lag. I motiven till 
1917 års lagstiftning uttalades att det, för att adoptionen skulle vara att anse 
som lämplig, noga måste tillses  

 
”att adoptionen verkligen kan antas skola lända till gagn för barnet. 
För sådant ändamål är det nödvändigt att undersöka såväl barnets som 
adoptantens förhållanden. Endast om barnet kan anses erhålla fullt 
goda levnadsvillkor bör adoptionen beviljas. Stor vikt ligger ock på 
adoptantens person. Det bör noga prövas, huruvida han på grund av 
sin vandel och övriga egenskaper kan vara skickad att giva barnet den 
uppfostran, varav det kan vara i behov.”58

 
Bakgrunden till att det ansågs krävas lagreglering kring adoption var att 
många fosterbarn redan hade samma ställning i familjen som biologiska 
barn och att fosterföräldrarna borde ges möjlighet att fastställa detta 

                                                   
58 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 294 
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förhållande juridiskt. En viktig faktor var också att man ville stärka de 
utomäktenskapliga barnens ställning då dessa barn var särskilt utsatta i 
1900-talets fattiga först decennier. Fäder skulle kunna adoptera sina utom 
äktenskapet födda barn och ge dem arvsrätt och mödrar fick en möjlighet att 
dölja att de fött barn utom äktenskapet genom att adoptera sina egna barn. 
Det övergripande syftet med adoptionsinstitutets införande var att bidra till 
att färre barn skulle behöva växa upp under fattiga och eländiga 
förhållanden och med den nya lagen ville staten locka fler att adoptera.59 
Det nya sättet att bilda familj började snabbt utnyttjas och ungefär 1 000 
barn adopterades under 1920-talets första år. Personer som redan hade 
biologiska barn kunde enligt 1917 års lag inte medges adoption. Denna 
begränsning togs dock bort år 1944, dels med hänsyn till de fosterbarn som 
redan inlemmats i en familj och dels eftersom det nu ansågs vara en fördel 
för barn att få växa upp i en syskonskara.60  
 
Några år efter adoptionslagens ikraftträdande, närmare bestämt den 1 juli år 
1923, infördes ett krav på att barnavårdsnämnden skulle lämna ett yttrande 
till rätten i alla adoptionsärenden gällande barn under 18 år. Syftet var att 
visa om adoptionen var till barnets bästa. Lindgren har undersökt flera av 
dessa yttranden, gjorda under år 1924, med slutsatsen att barnets bästa 
generellt sett ansågs vara ekonomiskt och trygg försörjning, en välskött, 
fungerande och stabilt hem samt kärlek och omvårdnad från föräldrarna.61

 

4.2.2 Adoptionens rättsliga verkningar – svag 
adoption 

Till en början förelåg, i jämförelse med biologiska föräldrar och deras barn, 
vissa skillnader i adoptanternas och adoptivbarnets rättsförhållande. 
Tydligast framträdde det band som fanns kvar mellan barnet och dess släkt 
på arvsrättens område. I fråga om arv och underhåll hade adoptivbarnet i 
princip en familjerättslig relation till sin biologiska familj och de biologiska 
föräldrarna och adoptivbarnet hade en inbördes, subsidiär, 
underhållsskyldighet samtidigt som viss arvsrätt fanns kvar. I förhållande 
till adoptanterna tillerkändes adoptivbarnet visserligen arvsrätt på samma 
sätt som barn i äktenskapet, men adoptanternas biologiska barn hade alltid 
rätt till laglott som om adoptivbarnet inte fanns. Denna typ av adoption är 
vad vi i svensk rätt kallar svag adoption.62 Ytterligare skillnader var att all 
verkan av adoptionen kunde upphöra genom att adoptionen hävdes, vilket 
innebar att alla rättigheter och skyldigheter mellan adoptivbarn och 
adoptanter upphörde. Adoptivbarnet fick då endast rätt till adoptanternas 
släktnamn.63  
                                                   
59 Prop. 1967:57, s. 9, 
    C. Lindgren, En riktig familj, 2006, s. 28 
60 A. a., s. 14, 32, 
    A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 242 
61 C. Lindgren, En riktig familj, 2006, s. 101-110 
62 Ds 2001:53, s. 23-24 
63 Norstedts Juridik/Zeteo, http://zeteo.nj.se.ludwig.lub.lu.se/pp/ 
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Det var inte bara adoptivföräldrarna som kunde häva adoptionen. Även 
barnet kunde få en hävning till stånd om adoptivföräldrarna misshandlade 
barnet eller försummade sina förpliktelser gentemot barnet i så hög grad att 
en hävning skulle vara påkallat med hänsyn till barnets bästa. I förarbetena 
till 1917 års lagstiftning sträckte man sig också till att en hävning var att 
rekommendera om barnet hade något socialt eller ekonomiskt att vinna på 
att återgå till sin biologiska familj.64 Adoptivförhållandet upphörde också 
om adoptanterna dog, men vissa av adoptionens verkningar kvarstod dock i 
dessa fall: vårdnaden om barnets återgick inte till de biologiska föräldrarna 
och den arvsrätt efter adoptivbarnet som adoptanternas avkomlingar kunde 
äga kvarstod.65  
 
År 1944 utvidgades möjligheten att häva en adoption. Detta kunde ske inom 
en femårsperiod om barnet visade sig ha någon psykisk eller fysisk störning 
eller någon svår sjukdom som adoptivföräldrarna inte vetat om vid 
adoptionens genomförande, men som härstammade från tiden före 
adoptionen.66 I lagens förarbeten sades att ”det kan icke vara rimligt, att den 
som har tagit sig an ett barn skall vara skyldig att fragment sörja för 
detsamma, om det efteråt visar sig, att barnet till exempel lider av 
sinnesslöhet”.67 Detta skulle inte bara kunna leda till en ekonomisk börda 
för adoptivföräldrarna utan också ett oberättigat personligt lidande genom 
att föräldrarna skulle förbli knutna till ett ”abnormt barn”. Det var dock inte 
bara adoptivföräldrarna som skulle ”skyddas”, eventuella biologiska barn 
skulle inte behöva växa upp med ett handikappat syskon eftersom detta 
ansågs skadligt.68 Genom en lagändring år 1958 kom rätten för adoptanterna 
att häva adoptionen att begränsas när det gällde de fall då adoptivbarnet fört 
ett lastbart liv eller grovt förgått sig mot adoptanterna. Det främsta skälet 
var att adoptivföräldrarna i vissa fall skulle kunna ses som ansvariga för 
barnets beteende och en hävning kunde nu endast ske efter en 
lämplighetsprövning i vilken det visats att det inte kunde fordras att 
adoptivförhållandet skulle bestå.69

 

4.2.3 Adoptionsinstitutet i förändring – stark 
adoption 

Adoptionsinstitutet fick snabbt en stor social betydelse och från den första 
adoptionslagens införande fram till år 1950 genomfördes ungefär 50 000 
adoptioner. Generellt sett syftade adoptionerna till att permanent införliva 
barnet i den nya familjen och således skapa en föräldra-barnrelation 
motsvarande den biologiska. Svag adoption ansågs snart inte vara en 

                                                                                                                                 
    template.htm?view=main, (2007-12-11) 
64 C. Lindgren, En riktig familj, 2006, s. 75 
65 Norstedts Juridik/Zeteo, http://zeteo.nj.se.ludwig.lub.lu.se/pp/ 
    template.htm?view=main, (2007-12-11) 
66 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 246 
67 A. a., s. 79 
68 A. a., s. 79 
69 A. a., s. 246 
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lämplig form för detta, vilket ledde till att adoptionsinstitutet år 1958 
undergick djupgående förändringar. Så kallad stark adoption infördes, vilket 
innebar att varken familjerättsliga förpliktelser eller rättigheter kvarstod 
efter adoptionen mellan de biologiska föräldrarna och barnet. Adoptivbarnet 
kom således att i princip stå i samma förhållande till adoptanterna som 
dessas biologiska barn. Äldre lag, det vill säga svaga adoptioner, skulle 
fortsätta att gälla för adoptioner som ägt rum före den 1 juli 1959 såvida en 
”omadoption” inte gjordes inom fem år. Under övergångstiden fram tills 
1970 års lagändring innehöll adoptionsinstitutet således både svaga och 
starka adoptioner.70  
 
I förarbetena till 1958 års lagstiftning framhölls att syftet med en adoption 
var att skapa en ordning där de känslomässiga och rättsliga banden mellan 
adoptivbarnet och de biologiska föräldrarna helt klipptes av. Barnet skulle 
istället utan inskränkningar knytas till adoptivföräldrarna och deras 
släktingar. Att några familjerättliga rättigheter och förpliktelser inte borde 
kvarstå mellan barnet och dess biologiska släkt, sedan den faktiska 
förbindelsen mellan dem avbrutits, ansågs vara en förutsättning för att en 
adoption skulle kunna förverkligas på ett lyckat sätt. Adoptionsinstitutet 
hade rört sig från de enbart humanitära syftena till att även få ett egensyfte; 
adoptionen som ett sätt att bilda familj.71 I och med lagändringen kunde 
adoptivbarnet fastare införlivas i den nya familjen. Införandet av starka 
adoptioner medförde också att adoptivförhållandet inte längre upphörde om 
adoptanterna avled. Dessutom kunde adoptivbarnet nu, precis som 
biologiska barn, adopteras bort vilket i sin tur innebar att verkningarna av 
den tidigare adoptionen föll bort.72 Däremot kvarstod möjligheten att häva 
adoptionen, vilket till exempel kunde ske om adoptivbarnets förde ett 
brottsligt eller lastbart liv eller om adoptivföräldrarna och adoptivbarnet var 
överens om en hävning.73 För att barnet efter en hävning inte skulle stå helt 
utan försörjning skulle de före detta adoptivföräldrarna kunna åläggas att 
försörja barnet även efter en hävning av adoptionsförhållandet.74

 
År 1967 inleddes en översyn av adoptionsreglerna i syfte att stärka banden 
mellan adoptanterna och adoptivbarnet. Genom lagstiftning år 1970 blev 
stark adoption den enda adoptionsformen samtidigt som möjligheten att 
häva en adoption försvann.75 Från och med den 1 juli 1971 gjordes verkan 
av adoption lika för alla adoptioner och reglerna för stark adoption blev nu 
tillämpliga på alla adoptioner oavsett när dessa skett. I föräldrabalken 
infördes också en regel om adoptions rättverkan som stadgade att 
adoptivbarn skall anses som adoptantens barn och inte som barn till sina 
biologiska föräldrar, utom när annat är särskilt föreskrivet eller följer av 

                                                   
70 Norstedts Juridik/Zeteo, http://zeteo.nj.se.ludwig.lub.lu.se/pp/ 
    template.htm?view=main, (2007-12-11), 
    A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 241-244 
71 Prop. 1958:144, s. 111 
72 http://zeteo.nj.se.ludwig.lub.lu.se/pp/template.htm?view=main (2007-11-15) 
73 E. Sverne Arvill, A. Svensson, Adoption, 2003, s. 19 
74 C. Lindgren, En riktig familj, 2006, s. 82 
75 Ds 2001:53, s. 23 
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rättsförhållandets natur.76 Adoption innebar därmed att alla rättsliga band 
till de biologiska föräldrarna upphörde. I förarbetena uppgavs att 
bestämmelsen inte får tolkas extensivt och att undantag får göras endast i de 
fall där de rent biologiska banden är avgörande, till exempel i fråga om 
”otukt med avkomling eller syskon”.77

 
År 1981 gjordes vissa ändringar i reglerna om samtycke till adoption från 
den som skall adopteras, innebärande att det blev möjligt att adoptera ett 
barn som fyllt 12 år men som inte kunde ge sitt samtycke till adoptionen på 
grund av bland annat psykisk sjukdom. Villkoren för adoption förtydligades 
också. Tillstånd till adoption fick nu endast lämnas om sökanden hade 
uppfostrat barnet eller ville uppfostra det eller det annars fanns särskild 
anledning till adoptionen med hänsyn till det personliga förhållandet mellan 
adoptanten och barnet.78 Förändringar som skett på senare tid i 
lagstiftningen gällande adoption behandlas i avsnitt 5. 
 
 

4.3 Internationella adoptioner 

4.3.1 Början på något stort 
På 1950-talet började internationella adoptioner att ske i Sverige i liten 
skala. De adoptioner som ägde rum gällde oftast barn som de blivande 
adoptivföräldrarna själva fått kontakt med vid en utlandsresa. Intresset för 
internationella adoptioner ökade under 1960-talet, bland annat eftersom 
möjligheterna att adoptera svenska barn minskade kraftigt; det fanns helt 
enkelt väldigt få svenska barn tillgängliga för adoption. Orsaker till detta 
anses bland annat vara de ökade möjligheterna till aborter och användningen 
av preventivmedel men också en förändrad syn i samhället på ensamstående 
mödrar, vilkas liv nu underlättades genom till exempel barnomsorg.79 
Lösningen blev att man genom lagstiftning banade väg för internationell 
adoption som nu kunde öka i omfång. Adoptionens sociala funktion 
betonades fortfarande; syftet med adoption var att hitta föräldrar till barn. 
Däremot var adoption inte längre endast en lösning för samhället att ta hand 
om sina utsatta barn utan även ett sätt att skapa en familj just för 
familjeskapandets skull.80  
 
Det vanligaste sättet att adoptera ett utländskt barn var till en början genom 
förmedling av svenska medborgare som arbetat utomlands eller genom 
familjer som själva adopterat. För denna förmedlingsverksamhet fordrades 
                                                   
76 FB 4 kap. 8 § 
77 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 250 
78 Norstedts Juridik/Zeteo, http://zeteo.nj.se.ludwig.lub.lu.se/pp/ 
    template.htm?view=main, (2007-11-15), 
    SOU 1989:100, s. 55 
79 SOU 1994:137, s. 47, 
    C. Lindgren, En riktig familj, 2006, s. 30-31    
80 A. a., s. 122, 163 
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särskilt tillstånd av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen hade från mitten av 
1950-talet uppgiften att förmedla kontakten mellan adoptionssökande och 
utländska organisationer, men från och med år 1965 bistod man dem som 
önskade adoptera på ett mer aktivt sätt. Köerna av adoptionssökande var 
långa och krav restes på politiska åtgärder för att internationell adoption 
skulle underlättas. I mitten av 1960-talet slöt Socialstyrelsen avtal med ett 
barnhem i Grekland och en organisation i Republiken Korea om rutinerna 
gällande adoption från dessa och i slutet av årtiondet bildades också 
enskilda organisationer vars syfte var att verka som ett stöd vid 
internationella adoptioner.81  
 
Det påpekades i flera utredningar att de internationella adoptionerna inte 
fick öppna upp för en ”slapp inställning” gällande utredningen av tänkta 
adoptivföräldrar och man tog starkt avstånd från tanken om att barnet, 
oavsett adoptivföräldrarnas ”kvalitéer”, i vilket fall som helst skulle få det 
bättre i Sverige. Kraven på tänkta adoptivföräldrar skulle således vara lika 
strikta i den internationella adoptionsprocessen som i den svenska. De 
blivande adoptanterna skulle också informeras om de svårigheter som kunde 
uppstå vid en internationell adoption; de skulle bland annat ha förmågan att 
kunna bemöta negativa attityder hos omgivningen.82

 

4.3.2 De utländska barnen som avvikare 
Lindgren har i sin avhandling ”En riktig familj” undersökt råd från en under 
1950- och 1960-talet gällande handbok i adoptionsärenden, i vilken 
adoptionsförmedlare uppmärksammas på de problem som kan uppstå när 
barn med alltför avvikande utseende placeras hos föräldrar med ljust hår och 
blå ögon. Bakom detta låg en tanke om att det var till barnets bästa att kunna 
känna samhörighet med familjen och att det av utomstående lätt skulle 
kunna bli betraktat som tillhörande familjen. Därför ansågs det också vara 
till barnets bästa att iaktta försiktighet vid placeringen av utländska barn, 
samtidigt som det var av stor vikt att genom informationsverksamhet 
försöka skapa förståelse och tolerans hos allmänheten i inställningen till de 
utländska barnen.83 Kärnfamiljen var normen men adoption handlade inte 
längre om att bara hitta lämpliga föräldrar; man skulle även matcha föräldrar 
och barn och skapa familjer som skulle ha kunnat komma till genom 
biologins försorg.84

 
De negativa aspekterna av internationella adoptioner uppmärksammades 
också i propositionen ”Adoption av utländska barn” från 1967, i vilken en 
promemoria gjord av Rädda Barnen citerades:  
 

                                                   
81 Prop. 2003/04:131, s. 21, 
    C. Lindgren, En riktig familj, 2006, s. 47-48,     
82 A. a., s. 170-172 
83 A. a., s. 127-129, 170 
84 C. Lindgren, En riktig familj, 2006, s. 130, 183 
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”Barnet löper mycket stor risk att växa upp som en särling, vilket lätt 
kan leda till sociala komplikationer. Även utan att vara impopulärt 
avviker det från lekkamraterna och förblir en främling. Om det till sitt 
utseende starkt avviker från omgivningens (t.ex. en neger), riskerar det 
att i vuxen ålder få svårigheter att finna en äktenskapspartner.”85

 
Även fördelar med internationell adoption, till exempel att hemlösa barn kan 
ges helt nya möjligheter, lyftes fram i Rädda barnens promemoria, men 
citatet visar på den kluvna inställning som fanns till internationell adoption. 
Det ansågs mycket viktigt att uppmärksamma de problem internationella 
adoptioner kunde föra med sig samtidigt som den internationella 
adoptionsverksamheten med dess humanitära fördelar inte fick hämmas. 
 

4.3.3 Dagens adoptionsverksamhet tar form  
Placerandet av ”färgade barn i svenska adoptivhem” debatterats livligt i 
pressen under 1960-talet. Bland annat påstods att svenska myndigheter hade 
”rest hinder mot att sådana barn förts hit” och att sökanden vid förfrågan hos 
olika myndigheter ofta fått besked om att de var tvungna att sköta 
adoptionsförfarandet på egen hand.86 Att adoptera ett utländskt barn kunde 
således vara förenat med stora svårigheter och ett centralt organ som kunde 
förmedla kontakten mellan sökanden och barnen, samt ge råd och 
upplysningar i dessa frågor efterlystes. År 1971 bildades därför genom 
beslut av regeringen Nämnden för internationella adoptionsfrågor, NIA, (se 
avsnitt 5.3.1) för frågor rörande bland annat adoption av utländska barn. 
Året därpå bildades Föreningen adoptionscentrum, AC, som idag är den 
största auktoriserade adoptionsorganisationen. Detta bidrog till att de 
internationella adoptionerna ökade kraftigt och mellan åren 1971 och 1974 
ökade antalet adoptioner från drygt 1 500 per år till drygt 2 500 per år.87  
 
År 1974 blev NIA en permanent nämnd vid Socialstyrelsen och samma år 
slöts ett avtal mellan NIA och AC i vilket respektive parts roll i den 
internationella adoptionsprocessen definierades. Avtalet godkändes av 
Socialstyrelsen och innebar en slags auktorisation för AC att arbeta med 
internationella adoptioner. Allt fler enskilda personer började dock att utan 
Socialstyrelsens tillstånd förmedla ansökningar om utländska barn för 
adoption och behovet av reglering kring internationella adoptioner blev 
snart tydligt. Den 1 juli 1979 trädde lagen om internationell adoptionshjälp i 
kraft. Lagen innebar bland annat att förmedlingsverksamheten skulle 
centreras till organisationer vars verksamhet skulle kontrolleras och 
regleras. Lagen innebar också att NIA, som tidigare i samarbete med AC 
hade förmedlat ansökningar om internationella adoptioner, inte längre skulle 
delta i den praktiska adoptionsverksamheten. NIA:s uppgift blev i stället att 
utöva tillsyn och kontroll av de auktoriserade adoptionsorganisationerna. 
Lagändringen fick önskat resultat och i mitten av 1980-talet kom nästan 90 

                                                   
85 Prop. 1967:57, s. 16 
86 A. a., s. 15-16 
87 C. Lindgren, En riktig familj, 2006, s. 30-31 
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procent av alla adoptivbarn till Sverige genom en auktoriserad 
organisation.88 Antalet nationella adoptioner är numera mycket begränsat 
och har under 2000-talet pendlat mellan 107 och 188 per år varav 
majoriteten avser adoption av styvbarn eller fosterbarn.89

 
Internationella adoptioner kunde förse barnlösa svenskar med ett barn men 
det var inte endast barnlösa par som ville adoptera ett utländskt barn. Många 
familjer ville även, i 1970-talets tidsanda, göra en insats för världens barn 
och i den politiska debatten diskuterades internationell adoption som en del 
av internationellt biståndsarbete. Genom adoptionen kunde man ge 
adoptivbarnet fördelar som inte kunde beredas barnet genom 
hjälpverksamhet i ursprungslandet. I tidigare nämnda proposition från år 
1967 ansågs en positiv effekt också vara att svenskar skulle få större 
förståelse för främmande länder och deras problem och att svenskar 
”möjligen med tiden skulle ta mindre avstånd från personer som till 
utseendet avviker från skandinaver”.90 I mitten av 1970-talet underströk 
dock Socialstyrelsen att internationella adoptioner handlade om samarbete 
länder emellan och att man i Sverige hade störst anledning till tacksamhet 
eftersom barnlösa nu fick ökade möjligheter att skapa en familj.91  
 
Till skillnad från 1950- och 1960-talens ideal om likhet mellan adoptivbarn 
och adoptanter var inställningen på 1970-talet att de föräldrar som hade 
svårt att acceptera ett annorlunda barn inte ansågs som lämpliga 
adoptivföräldrar till ett utländskt barn. Ytterligare krav som ställdes på de 
blivande adoptivföräldrarna var att de skulle kunna erbjuda barnet kärlek, 
tid och engagemang, en god materiell standard och en trygg familjesituation 
men också en barnvänlig miljö med tillgång till lekkamrater, lekplatser och 
bra skolor, samt möjligheter att skapa nära relationer till syskon och till 
andra vuxna än föräldrarna.92 På 1980-talet ökade antalet internationella 
adoptioner ytterligare och i socialtjänstlagen infördes ett krav på 
obligatoriskt medgivande från socialnämnd för att få ta emot ett barn från ett 
annat land för adoption, oavsett om det var fråga om enskild adoption eller 
om barnet förmedlats genom en auktoriserad organisation. I centrum stod 
barnets bästa; hänsynen till de blivande adoptivföräldrarna fick inte på något 
sätt gå före hänsynen till barnet.93 År 1997 inskränktes möjligheten att 
adoptera utan hjälp av en auktoriserad sammanslutning kraftigt, då det 
infördes krav på särskilda skäl för att få genomföra en så kallad enskild 
adoption. Ett sådant särskilt skäl kan till exempel vara att det handlar om 
adoption av ett släktingbarn eller att någon av sökandena kommer ifrån 
ursprungslandet alternativt har bott eller arbetat där.94

                                                   
88 SOU 1994:137, s. 47-49, 55,  
    Prop. 2003/04:131, s. 21 
89 J. Schiratzki, Barnrättens grunder, 2006, s. 66 
90 Prop. 1967:57, s. 16 
91 SOU 2003:49, s. 83, 
    C. Lindgren, En riktig familj, 2006, s. 175-176, 183 
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94 LIF 4 § , 
    SOU 2003:49, 83 
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5 Adoption – gällande rätt 

5.1 Inledande kommentarer 
En adoption innebär en mycket genomgripande förändring för alla som 
berörs av den. För ett barn som dessutom adopteras i ett främmande land 
förändras livet än mer dramatiskt och barnet uppfattas i processen som 
mycket skyddslöst och sårbart. Sammantaget är det därför naturligt att 
regleringen kring adoption och då i synnerhet de internationella 
adoptionerna är mycket omfattande. Nedanstående framställning kan till 
viss del appliceras på både inhemska och internationella adoptioner, dock 
med en avgränsning mot vuxenadoptioner. Fokus ligger således på adoption 
av barn och i synnerhet de internationella adoptionerna.  
 
Allra först ges en kort översikt över gällande rätt. För att läsaren lättare ska 
få en bild av hur de i kapitlet beskrivna lagarna hänger samman, redogörs 
sedan kortfattat för hur adoptionsprocessen går till. Eftersom internationella 
adoptioner som huvudregel sker genom en auktoriserad organisation är det 
också den processen som beskrivs. Efter detta presenteras Myndigheten för 
internationella adoptionsfrågor, MIA, och de auktoriserade 
adoptionsorganisationernas verksamhet vilket följs av en redogörelse för de 
förutsättningar som gäller för adoption och vad som händer efter 
adoptionen. Lagen om internationella rättsförhållanden rörande adoption tas 
också upp. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av ett direktiv från 
justitiedepartementet, i vilket man diskuterar en eventuell modernisering av 
svenska adoptionsregler.  
 

5.1.1 Översikt över adoptionens rättsliga 
reglering 

Regler om adoption finns i flera författningar. För svensk rätts del regleras 
adoption i 4 kap. FB, i vilket de allmänna adoptionsregler finns som skall 
tillämpas när adoption medges av svensk domstol. Rör adoptionen ett barn 
kompletteras FB av bestämmelser i 6 kap. 12-16 §§ SoL där frågor om 
socialnämndens medgivande regleras. FB:s fjärde kapitel tillämpas 
oberoende av vilket land barnet kommer ifrån, men vid internationella 
adoptioner aktualiseras även lag (1971:796) om internationella 
rättsförhållanden rörande adoption (LIA), lag (1997:192) om internationell 
adoptionsförmedling (LIF) och lag (1997:191) med anledning av Sveriges 
tillträde till 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid 
internationella adoptioner. För adoption med internordisk anknytning finns 
regler i förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden 
rörande äktenskap, adoption och förmynderskap. Reglerna om adoption 
överensstämmer till stor del i de olika nordiska länderna. Internationella 
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konventioner rörande adoption bidrar också till att likhet råder i många 
avseenden.  
 
 

5.2 Gången i ett adoptionsärende med 
internationell anknytning  

5.2.1 Adoptionsprocessen 
De som vill adoptera börjar med att hos socialnämnden i sin hemkommun 
ansöka om medgivande att ta emot ett barn med hemvist utomlands med 
syfte att adoptera det.95 Socialtjänsten genomför efter detta en hemutredning 
i vilken man undersöker om de blivande adoptivföräldrarna uppfyller de 
krav som ställs enligt 6 kap. 12 § SoL. Om så bedöms vara fallet bifaller 
socialnämnden ansökan. Ett nekande beslut kan överklagas till länsrätten.96 
Medgivandet och hemutredningen beskrivs närmare i kapitel 5.4.2.2.  
 
I nästa steg skickar sökandena hemutredningen och beslutet om medgivande 
till den auktoriserade adoptionsorganisation (se avsnitt 5.3.2) som 
sökandena valt ut. Sökanden kan stå i kö hos flera adoptionsorganisationer 
men man kan endast skicka sin ansökan till utlandet genom en organisation. 
Tillsammans med den auktoriserade organisationen väljer sökanden ut 
vilket land ansökan skall skickas till. Organisationen sköter sedan all 
kontakt med ursprungslandet och när den utländska kontakten valt ut 
lämpliga föräldrar lämnar organisationen ett barnförslag till sökandena, som 
dessa får ta ställning till. När ett visst barn har föreslagits för adoption, skall 
socialnämnden senast inom två veckor från det att de som vill adoptera 
kommit in med en anmälan om detta pröva om samtycke skall ges till att 
adoptionsförfarandet får fortsätta.97 Som regel behöver de två veckorna inte 
utnyttjas och i de allra flesta fall, där inga större förändringar skett, råder det 
ingen tveksamhet gällande samtycke till att processen fortsätter.98

 
Efter det att sökandena fått resebesked kan de åka till ursprungslandet för att 
hämta barnet. De måste där genomgå det som krävs av ursprungslandets 
lagstiftning i fråga om adoption till utlandet. Vanligen beslutas adoptionen 
av domstol och det förutsätts oftast att adoptivföräldrarna är närvarande i 
domstolen. När beslutet har trätt i kraft kan föräldrarna ansöka om 
utresehandlingar och när dessa är klara kan den nya familjen resa hem. 
Processen kan ta allt från några dagar till flera månader, beroende på vilket 
land det gäller. Barn som tas emot för adoption i Sverige från 
viseringspliktiga länder skall enligt huvudregeln ha sitt uppehållstillstånd 
klart före avresan till Sverige, vilket sker genom att de blivande 
adoptivföräldrarna skickar en ansökan om uppehållstillstånd till 
                                                   
95 SoL 6 kap. 12, 15 §§ 
96 C. Norström, A. Thunved, Nya sociallagarna, 2007, s. 165 
97 SoL 6 kap. 14 § 
98 NIA, Internationella adoptioner – handbok för socialnämnder, 1997, s. 69 

 33



Migrationsverket. När barnet har vistats ungefär ett halvår i sitt nya hem bör 
socialnämnden författa en uppföljningsrapport som skickas till barnet 
ursprungsland.99 Att anmärka är att ovanstående beskrivning kan ge sken av 
att adoptionsprocessen går relativt snabbt och smidigt, man skall dock vara 
medveten om att väntetiden kan vara lång och att processen i många fall kan 
ta flera år.100

 

5.2.2 Adoptionen – var och hur? 
En internationell adoption kan bli gällande i Sverige på flera olika sätt: 
adoption i ett land som är anslutet till 1993 års Haagkonvention, adoption i 
ett land där adoptivföräldrarna är medborgare, adoption i ett annat nordiskt 
land, adoption i ett annat land med efterföljande godkännande av MIA och 
slutligen adoption vid svensk domstol. 
 
Enligt 3 § första stycket LIA blir en adoption som genomförs i en 
främmande stat, automatiskt gällande i Sverige om adoptanterna var 
medborgare eller hade hemvist i den aktuella staten. En förutsättning är 
dock att barnet inte var medborgare eller hade hemvist i Sverige. När 
adoptionsbeslutet meddelats i någon av de nordiska länderna blir det 
gällande i Sverige utan ytterligare beslut, om adoptanten är nordisk 
medborgare med hemvist i en nordisk stat och barnet är nordisk 
medborgare.101 I adoptionsärenden då ursprungsland och mottagarland är 
anslutna till 1993 års Haagkonvention, behöver adoptionsbeslut som 
meddelats utomlands inte bekräftas i svensk tingsrätt utan gäller automatiskt 
i Sverige, förutom i de fall då adoptionen är uppenbart oförenlig med 
grunderna för svensk rättsordning med hänsyn tagen till barnets bästa.102   
 
Är länderna inte anslutna till 1993 års Haagkonvention måste föräldrarna 
vid hemkomsten ansöka till tingsrätten om adoption för att bekräfta den 
utländska adoptionen. Är det däremot klarlagt att det rör sig om en stark 
adoption kan MIA utan domstolens prövning godkänna beslutet som 
gällande i Sverige, i andra fall kommer MIA att rekommendera 
adoptivföräldrarna att ansöka om en ”omadoption” i tingsrätten. I det fall ett 
utländskt adoptionsbeslut inte har samma rättsverkningar som i Sverige, 
som i till exempel Vietnam där adoptioner under vissa förutsättningar kan 
hävas, fullföljs förfarandet således normalt med ett adoptionsbeslut i 
tingsrätten i Sverige. Adoptionen kan även ske i svensk domstol i de fall då 
barnet har lämnat ursprungslandet utan att adoptionsbeslut meddelats.103 
Eftersom barnet, så länge adoptionsprocessen inte är avslutad, saknar 
                                                   
99 C. Norström, A. Thunved, Nya sociallagarna, 2007, s. 165, 
    E. Sverne Arvill, A. Svensson, Adoption, 2003, s. 57-58, 60 
      http://www.rfsl.se/?p=1410 (2007-11-03) 
100 http://www.rfsl.se/?p=1410 (2007-11-03) 
101 Förordning (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, 
adoption och förmynderskap, 11, 22 §§ 
102 Lag (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av   
      barn och samarbete vid internationella adoptioner, artiklarna 23 och 24
103 C. Norström, A. Thunved, Nya sociallagarna, 2007, s. 165 
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familjerättslig anknytning till de blivande adoptivföräldrarna är det i 
sistnämnda fall mycket viktigt att socialnämnden aktivt bevakar att barnet 
verkligen blir adopterat vid svensk domstol.104

 
 

5.3 MIA och de auktoriserade 
adoptionsorganisationerna 

5.3.1 Myndigheten för internationella 
adoptionsfrågor 

År 1974 blev, som tidigare nämnts, Statens nämnd för internationella 
adoptionsfrågor, NIA, en permanent nämnd vid Socialstyrelsen. År 2004 
avvecklades NIA och omvandlades till en ny myndighet, Myndigheten för 
internationella adoptionsfrågor, MIA, vars huvuduppgifter är auktorisation 
av adoptionsorganisationerna samt tillsyn över dessa. MIA förhandlar också 
med myndigheter och organisationer i andra länder och utbyter kunskaper 
och erfarenheter med dessa.105 MIA:s arbetsuppgifter regleras i förordning 
(2007:1020) med instruktion för Myndigheten för internationella 
adoptionsfrågor, i vilken det bland annat stadgas att MIA har till uppgift att 
skapa en hög kvalitet i den internationella adoptionsverksamheten i 
Sverige.106 MIA skall i sin verksamhet beakta Barnkonventionen och 
särskilt övervaka att de svenska auktoriserade sammanslutningarnas arbete 
med internationell adoptionsförmedling sker i enlighet med lag och 
principen om barnets bästa, såsom denna kommit till uttryck i 
Barnkonventionen och i 1993 års Haagkonvention. Adoptionsförmedlingen 
skall också i övrigt skötas på ett etiskt godtagbart sätt. MIA skall även följa 
den internationella utvecklingen på adoptionsområdet och samla 
information i frågor som rör internationella adoptioner samt bedriva 
informationsverksamhet och lämna upplysningar till andra myndigheter och 
organisationer.107  
 
I sin årsredovisning skall MIA rapportera om verksamhetsområdets 
utveckling, belysa aktuella problem samt redovisa vilka åtgärder man 
vidtagit för att lösa dessa. MIA skall även samråda med de adopterades 
organisationer, Socialstyrelsen, andra myndigheter och organisationer vars 
verksamhet berör internationella adoptionsfrågor.108 När det gäller adoption 
av släktingbarn eller där det annars finns särskilda skäl att adoptera utan 
förmedling, krävs enligt LIF inte att adoptanterna anlitar en auktoriserad 

                                                   
104 NIA, Internationella adoptioner – handbok för socialnämnder, 1997, s. 75 
105 Prop. 2003/04:131, s. 29-30 
106 Förordning (2007:1020) med instruktion för Myndigheten för internationella   
     adoptionsfrågor, 1 §  
107 A. a., 2-3 §§ 
108 A. a., 4-5 §§ 
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adoptionsorganisation. I en sådan enskild adoption har MIA till uppgift att 
pröva om förfarandet är godtagbart.109

 
Sverige har anslutit sig till 1993 års Haagkonvention (se avsnitt 3.3) vilken 
stadgar att varje fördragsslutande stat skall utse en centralmyndighet som 
skall ha till uppgift att fullgöra de skyldigheter som åläggs sådana 
myndigheter enligt konventionen.110 MIA är enligt 2 § lagen (1997:191) 
med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av 
barn och samarbete vid internationella adoptioner svensk centralmyndighet i 
konventionens mening och skall i syfte att skydda barn bland annat 
samarbeta med andra centralmyndigheter och främja samarbetet mellan de 
behöriga svenska myndigheterna. MIA skall även tillhandahålla 
upplysningar om svensk lag och statistik rörande adoption och hålla andra 
länders centralmyndigheter informerade om hur konventionen fungerar och, 
så långt det är möjligt, undanröja varje hinder för dess tillämpning.111 MIA 
skall också, direkt eller genom offentliga organ, vidta alla lämpliga åtgärder 
för att förhindra otillbörlig ekonomisk eller annan vinst i samband med en 
adoption.112  
 
1993 års Haagkonvention bygger på att ländernas centralmyndigheter har 
stor möjlighet att delegera sina uppgifter till offentliga organ eller andra i 
staten auktoriserade sammanslutningar. MIA eller någon av dessa organ 
eller sammanslutningar skall följa och underlätta adoptionsärendet genom 
att bland annat samla in och utbyta information om barnets och de tilltänkta 
adoptivföräldrarnas situation, verka för snabb behandling av ärendet samt 
främja rådgivning och möjligheter till råd och stöd efter adoptionen.113  
 

5.3.2 Auktoriserade adoptionsorganisationer 
Endast auktoriserade adoptionsorganisationer får förmedla internationella 
adoptioner i Sverige. Detta följer av 3 § LIF, som reglerar de auktoriserade 
adoptionsorganisationernas verksamhet och som också är den lag enligt 
vilken auktorisationen sker. Som nyss nämnts är det MIA som avgör frågor 
om auktorisation och som har tillsyn över de auktoriserade 
sammanslutningarna.114 Auktorisation att arbeta med internationell 
adoptionsförmedling i Sverige får endast ges åt sammanslutningar vars 
huvudsakliga syfte är att förmedla internationella adoptioner. Auktorisation 
får vidare endast ges om det står klart att sammanslutningen kommer att 
förmedla adoptioner på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt, utan 
vinstintresse och med barnets bästa som främsta riktmärke. Auktorisation 
ges för ett visst land för högst fem år i taget och skall återkallas om 
                                                   
109 LIF 4 §   
     http://www.mia.eu/ - ”Om MIA”   
110 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella   
      adoptioner, artikel 6   
111 A. a., artikel 7 
112 A. a., artikel 8 
113 A. a., artikel 9 
114 LIF 5 § 
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förutsättningarna för auktorisation inte längre finns eller om MIA inte 
erhåller begärda upplysningar.115 De auktoriserade organisationerna är 
skyldiga att dokumentera och lämna upplysningar om sin verksamhet och 
skall så fort som möjligt meddela MIA om det sker förändringar i 
organisationen eller i utlandet som kan ha betydelse för 
adoptionsförmedlingen. MIA har även rätt att på eget initiativ inspektera 
sammanslutningens verksamhet och kan förelägga en auktoriserad 
organisation att avhjälpa brister i förmedlingsverksamheten. Den 1 januari 
2005 skedde en skärpning av reglerna rörande auktorisation av 
sammanslutningar. Lagändringen gällde bland annat sammanslutningarnas 
dokumentationsskyldighet samt ökade tillsynsverktyg för MIA och syftade 
till att stärka barnets rätt i adoptionsprocessen.116

 
Som nämnts i avsnitt 4.3.3 är huvudregeln i svensk rätt att adoption från 
utlandet endast får ske via en auktoriserad sammanslutning. Dessa är även 
skyldiga att tillhandahålla internationell adoptionsförmedling åt sökanden 
som har medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption. Detta gäller 
dock inte i de fall då sammanslutningen inte har någon utländsk kontakt 
som kan förmedla ett barn till sökandena eller om de presumtiva 
adoptivföräldrarna misskött sina ekonomiska eller andra avtalade 
förpliktelser gentemot sammanslutningen. Om sammanslutningen av andra 
skäl vägrar att tillhandahålla adoptionsförmedling, kan beslutet överklagas 
till MIA. 117  
 
Vilken förmedlingshjälp som de auktoriserade adoptionsorganisationerna 
kan ge varierar beroende på vilka länder och vilka kontakter de samarbetar 
med. Ursprungsländerna ställer olika krav på adoptanter och väntetiden 
mellan olika organisationer kan variera kraftigt. De auktoriserade 
sammanslutningarna förmedlar ansökningar till organisationer och 
myndigheter som de samarbetar med i barnens hemländer och dessa väljer i 
sin tur ut föräldrar till barnen. De flesta adoptionsorganisationer bedriver 
också medlemsverksamhet, kursverksamhet och bistånd.118 
Adoptionsorganisationerna får ta ut skäliga avgifter för att täcka sina 
kostnader. Kostnaderna varierar från ca 80 000 kronor till 200 000 
kronor.119 Huvudsakligen beror variationen på kostnaden i barnets hemland. 
Ett adoptionskostnadsbidrag på 40 000 kronor utbetalas av 
Försäkringskassan när adoptionen är klar. Sedan den 1 januari 2005 utgår 
adoptionskostnadsbidrag endast för adoptioner som förmedlats av en 
auktoriserad adoptionsorganisation.120  
 
I Sverige finns för närvarande sex auktoriserade sammanslutningar; 
Adoptionscentrum, Barnen framför allt – Adoptioner, Barnens vänner – 

                                                   
115 LIF 6, 7, 10 §§ 
116 LIF 8 a, 8 b, 9, 9 a §§ 
117 LIF 8 §,  
     C. Norström, A. Thunved, Nya sociallagarna, 2007, s. 165 
118 MIA, Auktoriserade adoptionsorganisationer, september 2007, s. 1 
119 A. a., s. 2 
120 Lag (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn, 4, 7 §§
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internationell adoptionsförmedling, Familjeföreningen för internationell 
adoption, Adoptionsföreningen La Casa och slutligen Stiftelsen Barn i 
Världen – Internationella adoptioner. Alla organisationer utom de två 
sistnämnda har haft auktorisation sedan år 1980. Adoptionsföreningen La 
Casa och Stiftelsen Barn i Världen – Internationella adoptioner har varit 
auktoriserade sedan år 1998 respektive år 2007. Adoptionsförmedling sker 
bland annat från Sri Lanka, Kina, Indien, Thailand, Vietnam, Colombia, 
Albanien, Bulgarien, Etiopien, Sydkorea, Lettland, Ryssland, Serbien, Polen 
och Filippinerna, varav de största ursprungsländerna är Kina, Sydkorea och 
Colombia.121 Det finns även en mängd intresseföreningar med anknytning 
till adoption, till exempel Adopterade Koreaners Förening, Adoptivfamiljers 
förening, Föreningen för adopterade thailändare och Forum för adopterade. 
Dessa föreningar vänder sig till de adopterade och deras familjer och är ofta 
mycket aktiva i debatten gällande adoptionsfrågor.122

 
Som ovan nämnts bedriver de flesta auktoriserade adoptionsorganisationer 
någon form av biståndsverksamhet. Med några få undantag ges bistånd 
endast till de länder där respektive organisation bedriver sin 
adoptionsverksamhet. De auktoriserade sammanslutningarna menar att detta 
är av rent praktiska skäl då de har ett kontaktnät i de länder de adopterar 
ifrån, men frågan om det lämpliga i biståndsverksamheten har tagits upp vid 
ett flertal tillfällen. I utredningen ”Adoption – till vilket pris?” diskuterar 
man bland annat svårigheterna med att förena det yttersta målet för 
biståndsverksamheten – att barnet skall kunna tas om hand av föräldrar, 
släkt eller en familj i ursprungslandet – med det yttersta målet för 
adoptionsverksamheten – att förmedla barn för adoption i Sverige.123  
 
Utredningen menade att det inte går att bortse från att biståndsverksamheten 
är en förutsättning för att adoptionsorganisationerna skall ses som attraktiva 
samarbetspartners och att sammanslutningar som bedriver en omfattande 
biståndsverksamhet ofta får betydligt fler barn för adoption än de med mer 
begränsat bistånd. Utredningen påpekade att biståndsverksamheten på grund 
av detta är ett etiskt dilemma då de auktoriserade sammanslutningarna 
”betalar” för att få barn tillgängliga för adoption. Eftersom Sida finansierar 
en stor del av biståndsprojekten är också svenska staten med och ”betalar” 
för att personer i Sverige skall få möjlighet att bilda familj. Utredningen 
menade att Sverige måste kunna bidra till att förbättra levnadsvillkoren i 
andra länder utan att integriteten i adoptionsprocessen äventyras och att det 
inte ens skall få finnas en misstanke om att bistånd ges under förutsättning 
att barn förmedlas. Biståndsverksamheten skall därför vara villkorslös och 
organisationernas kontaktpersoner i utlandet får inte både bistå blivande 
adoptanter och samtidigt sköta biståndsverksamheten. Utredningens förslag 
ledde till att 6 § LIF fick ett tillägg innebärande att om sammanslutningen 

                                                   
121 www.mia.eu, 
     Prop. 2003/04:131, s. 21, 
     MIA, Auktoriserade adoptionsorganisationer, september 2007, s. 2-3 
122 SOU 2003:49, s. 89 
123 SOU 2003:49, s. 138, 148 
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även bedriver annan verksamhet, får denna verksamhet inte äventyra 
förtroendet för adoptionsverksamheten.124

 
 

5.4 Förutsättningar för adoption 

5.4.1 Föräldrabalken 

5.4.1.1 Vem får adoptera? 
Adoption regleras som tidigare nämnts i 4 kap. FB. Av kapitlet framkommer 
att makar och registrerade partner inte får adoptera annat än tillsammans.125 
Två undantag gör sig här gällande; för det första kan den ena maken 
adoptera ett barn ensam om den andra maken vistas på okänd ort eller på 
grund av sin sinnesbeskaffenhet är förhindrad att delta i adoptionen. För det 
andra kan en styvbarnsadoption ske samt adoption av eget barn. Den 
sistnämnda bestämmelsen kan härledas till 1917 års lagstiftning, som till 
viss del tillkom för att skydda de utomäktenskapliga barnen. Vid ett flertal 
tillfällen har det framlagts krav på att regeln skall utmönstras ur FB, detta 
har dock ännu inte skett.126 Det är även endast makar och registrerade 
partner som får adoptera gemensamt.127  
 
En person kan adoptera ensam. Regeln har funnits sedan adoptionslagens 
införande år 1917 och har inte varit föremål för någon principiell 
diskussion. Bestämmelsen får dock inte användas som ett sätt att kringgå det 
faktum att sambor varken får adoptera tillsammans eller adoptera den andre 
sambons barn.128 Det har de senaste åren framförts krav på att även sambor 
skall få tillstånd att adoptera och det har bland annat hävdats att förbudet 
står i dålig samklang med det förhållande att ett stort antal unga familjer i 
Sverige faktiskt består av sambor. Förbudet kunde tidigare stödjas på 1967 
års europeiska konvention om adoption av barn, vilken stadgar att endast 
makar får adoptera gemensamt. Att använda detta som skäl är dock inte 
längre adekvat eftersom Sverige har sagt upp konventionen.129

 
Från och med den 1 februari 2003 får även registrerade partner adoptera, 
vad som sägs i lagen om makar avser därför även registrerade partner. 
Under lagberedningen riktade flera remissinstanser kritik mot att 
homosexuellas möjlighet att adoptera utgick från ett vuxenperspektiv och 
inte var att anse som förenlig med barnets bästa. Man menade att 
adoptivbarnet inte bara skulle behöva bearbeta sitt annorlunda ursprung, 
utan också den speciella familjesituationen samt att det var att anse som 
samhällets skyldighet att medverka till att ett barn får växa upp med 
                                                   
124 A. a., 138, 148-149 
125 FB 4 kap. 3 § 
126 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 263-264 
127 FB 4 kap. 4 § 
128 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 267 
129 G. Walin, S. Vängby, Föräldrabalken, en kommentar. Del I, s. 4:8 
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föräldrar av olika kön. Det fanns också en rädsla för att mottagarländerna 
skulle bli mer restriktiva med att adoptera bort barn till Sverige.130 I 
propositionen ställde man sig dock frågan om det fanns skäl att upprätthålla 
skillnaden mellan makar och registrerade partner och man konstaterade att 
utgångspunkten bör vara att lagstiftaren så långt som möjligt är neutral 
mellan äktenskap och partnerskap när det gäller samlevnadsformernas 
rättsverkningar.131  
 
Mot bakgrund av forskning på området gjorde man bedömningen att de 
rättsliga skillnaderna mellan makar och registrerade partner inte längre 
kunde anses som sakligt motiverade. Vidare talade den erfarenhet som fanns 
om adopterade barn och om barn som växer upp med homosexuella vuxna, 
med tillräcklig säkerhet för att registrerade partner allmänt sett kan erbjuda 
adoptivbarn en god uppväxtmiljö och tillgodose adoptivbarns särskilda 
behov. Detta även med beaktande av den känsliga situation som barnet kan 
befinna sig i på grund av föräldrarnas sexuella läggning. Regeringen 
påpekade dock att det är viktigt att barnet har tillgång till en manlig och en 
kvinnlig förebild som har en tillräckligt nära kontakt med barnet.132  
 
Beträffande ursprungsländernas eventuella restriktivitet gjorde regeringen 
bedömningen att risken för negativa konsekvenser för makar och 
ensamstående inte var så stor att den skulle få hindra möjligheten för 
registrerade partner till gemensam adoption. Man konstaterade däremot att 
de ursprungsländer som svenska adoptionsorganisationer idag samarbetar 
med inte inom den närmaste framtiden kommer att acceptera registrerade 
partner som adoptanter, vilket innebär att lagändringen inte ännu fått något 
praktiskt genomslag. Att lagändringen skulle få begränsad effekt ansågs 
dock uppvägas av det faktum att det i många länder sker en förändring i 
attityden gentemot homosexuella. Sammantaget gjorde regeringen därför 
bedömningen att det låg i barnens bästa att registrerade partner gavs 
möjlighet att adoptera.133

 

5.4.1.2 Adoptantens ålder 
För att få tillstånd till adoption skall adoptanten ha fyllt 25 år eller i 
undantagsfall 18 år.134 En 18-åring kan adoptera eget barn, makes barn eller 
makes adoptivbarn och en adoption kan också godkännas om synnerliga 
skäl föreligger. Till dessa synnerliga skäl kan bland annat räknas att 
personerna ifråga redan lever som en familj vilket då kan kompensera för 
den låga åldern. Detta var fallet i NJA 1991 s. 21, i vilket den blivande 
adoptivmamman var 23 år och det blivande adoptivbarnet var 13 år. 
Generellt gäller att en adoption endast bör tillåtas om den kommer att leda 

                                                   
130 Prop. 2001/02:123, s. 19-20 
131 Prop. 2001/02:123, s. 21-23 
132 A. prop., s. 23-26 
133 A. prop., s. 27-29 
134 FB 4 kap. 1 § 
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till ett förhållande mellan adoptanter och adoptivbarn som mellan föräldrar 
och biologiska barn.135

 
I svensk lagstiftning finns ingen övre åldersgräns för adoption, däremot 
ställer en del ursprungsländer krav på att adoptanterna inte får ha överstigit 
en viss ålder. Åldern tillmäts även betydelse både vid prövningen av 
medgivande enligt SoL och vid domstolens lämplighetsprövning. 
Utgångspunkten om en övre åldersgräns har sin utgångspunkt i barnets 
bästa; föräldrarna får inte ha en för hög ålder i förhållande till barnet. När 
det gäller styvbarns- eller fosterbarnsadoptioner tillmäts åldern inte särskilt 
stor betydelse. Vid internationella adoptioner anses det dock viktigt att 
familjesituationen inte avviker för mycket från andra barns situation. På 
grund därav har det i praxis utvecklats en övre åldersgräns på 45 år.136 Även 
NIA konstaterade i sin handbok för socialnämnder att ett generellt 
medgivande att ta emot ett barn för adoption i allmänhet inte bör ger till 
personer över 45 år.137  
  
Regeringsrätten (RegR) har i två mål från den 12 november 2007, 570-07 
och 828-07 slagit fast att två föräldrapar i 50-årsåldern inte får adoptera, 
trots att de båda paren i sina respektive ansökningar hade valt en lite högre 
medgivandeålder för barnet för att kompensera för sin egen ålder. Rätten 
menade att hög ålder hos barnet vid adoption är en riskfaktor som kräver 
extra kompetenta och starka föräldrar och att det, även om paren i många 
avseenden bedömdes ha goda förutsättningar att bli adoptivföräldrar, inte 
förelåg några speciella skäl att göra avsteg från de principer om ålder som 
återfinns i förarbeten, praxis och NIA:s riktlinjer.138

  
I rättsfallet RÅ 1995 ref. 67 konstaterade RegR att medgivande för att ta 
emot barn för adoption visserligen inte bör ges till personer över 45 år, men 
att den presumtiva modern hade en personlig lämplighet och en social 
situation som kompenserade hennes ålder. Kvinnan var barnpsykolog och 
barnpsykoterapeut med lång yrkeserfarenhet och i kombination med hennes 
personliga egenskaper ansågs detta uppväga den höga åldern. Man kan 
således sluta sig till att det krävs särskilda kvalifikationer för att kompensera 
hög ålder.  
 

5.4.1.3 Samtycke till adoption 
Den som fyllt 12 år får som huvudregel inte adopteras utan att ha samtyckt 
till adoptionen och den som är under 18 år får inte adopteras utan 
föräldrarnas samtycke.139 Detta gäller dock inte om föräldern lider av en 
allvarlig psykisk störning, är utan del i vårdnaden eller befinner sig på 

                                                   
135 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 268-269, 
     G. Walin, S. Vängby, Föräldrabalken, en kommentar. Del I, s. 4:4 - 4:5 
136 Prop. 2003/04:131, s. 60-61 
137 NIA, Internationella adoptioner – handbok för socialnämnder, 1997, s. 33 
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okänd ort.140 I förarbetena till 1950 års lagstiftning diskuterades frågan om 
samtycke av icke vårdnadshavare och man kom fram till att 
  

”det vore nämligen, framhålla de sakkunniga, mindre lämpligt att 
under alla förhållanden fordra, att även den av makarna som vore utan 
del i vårdnaden samtyckte till adoptionen. Denne hade mycket ringa 
beröring med barnet och kunde följaktligen ofta endast med svårighet 
bedöma frågan om adoptionens lämplighet. Det hade sålunda ofta 
förekommit fall, då den av föräldrarna som efter hemskillnad eller 
eljest vore utan del i vårdnaden motsatt sig en adoption av egoistiska 
bevekelsegrunder. Ett genomförande av förslaget kommer att 
undanröja ett hinder, som icke sällan varit till men för barnets 
bästa.”141  

 
En förälder som inte har vårdnaden om barnet skall däremot höras om så 
kan ske, vilket bland annat fastslagits i NJA 1966 s. 112.142 Stor hänsyn 
skall tas till sådan förälders inställning men personens intressen anses 
tillgodosedda genom möjligheten att bli hörd. Adoptionen kan således inte 
förhindras av att föräldern inte samtycker.143

 

5.4.1.4 Rättens prövning 
Tingsrätten har att allsidigt pröva om de allmänna förutsättningarna för 
adoption är uppfyllda och om det är lämpligt att adoptionen äger rum. 
Tillstånd får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet. 
Utgångspunkten för rättens prövning är således barnets bästa, men för att 
tillstånd till adoption skall ges krävs dessutom särskilda skäl, vilka är att 
sökandena har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller att det annars 
med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökandena och barnet 
finns särskild anledning till adoptionen. Internationella adoptioner avser ofta 
adoption av små barn varför det blir avsikten att vårda och fostra barnet som 
blir avgörande. Detta utgår från adoptionsinstitutets grundläggande syfte; att 
ge barn föräldrar. Såväl när sökanden har eller vill uppfostra barnet, vilket i 
regel förutsätter att barnet är under 18 år, som när det personliga 
förhållandet anges som skäl för adoptionen skall det vara fråga om ett 
förhållande av väsentligen samma innehåll som det mellan biologiska 
föräldrar och barn.144  
 
I lämplighetsbedömningen blir det nödvändigt att undersöka både barnets 
och sökandenas förhållanden och rätten skall därför inhämta upplysningar 
om dessa. Adoptionen beviljas endast om den kommer att leda till ett 
förhållande mellan adoptant och adoptivbarn som mellan föräldrar och barn 
och om barnet även kan antas få fullgoda levnadsvillkor. Det anses här inte 
tillräckligt att adoptanterna har ekonomiska möjligheter att sörja för barnet, 
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141 Prop. 1949:93, s. 94 
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föräldrarna måste också ha förutsättningar att kunna ge barnet tillgivenhet 
och trygghet. I lämplighetsbedömningen skall hänsyn också tas till om 
sökandena har egna barn och hur gamla dessa i så fall är. Har barnet inte 
fyllt 18 år, skall yttrande inhämtas från socialnämnden i den kommun där 
sökandena är folkbokförda och från socialnämnden i den kommun där den 
som har vårdnaden om barnet är folkbokförd, om det gäller en inhemsk 
adoption. Yttrandet är av mycket stor betydelse för domstolens avgörande 
och nämnden skall bland annat bilda sig en uppfattning om lämpligheten i 
adoptionen, inte bara med utgångspunkt från adoptivbarnet utan även med 
hänsyn till sökandena och eventuella barn som redan finns i familjen.145 När 
socialnämnden ombeds yttra sig i ett ärende efter ett medgivande enligt 6 
kap. 12 § SoL, har hemutredningen redan gjorts och yttrandet om 
adoptionens lämplighet torde i praktiken bygga på denna tidigare utredning 
om hemmets lämplighet.146  
 
Ansökningen får inte bifallas, om det från någon sida har getts eller utlovats 
ersättning eller om det har avtalats om bidrag till barnets underhåll. Allt 
vederlag för adoption är således förbjudet. Underhållsbidrag i form av 
engångsbelopp är däremot inte ett hinder för tillstånd till adoptionen, om 
beloppet tas om hand av socialnämnden och disponeras på ett betryggande 
sätt eller om det till nämnden har utfärdats en förbindelse på beloppet, 
vilken har godkänts av sökandena och nämnden.147  Ett avtal om ersättning 
eller underhåll, som borde ha medfört att ansökningen avslogs om rätten 
hade känt till avtalet, är utan verkan även om ansökningen bifalls.148 Vid 
bedömningen av om det är lämpligt att adoptionen äger rum skall rätten, 
även när barnets samtycke inte behövs, med beaktande av barnets ålder och 
mognad, ta hänsyn till barnets vilja.149 Det anses alltså viktigt att klargöra 
barnets vilja och en adoption bör normalt inte äga rum om ett barn som har 
en grundad egen inställning i saken är motståndare till adoptionen, oavsett 
om det är en uttalad eller outtalad vilja.150

 
I sammanhanget är det viktigt att påpeka att reglerna i 4 kap. FB inte 
tillämpas på alla adoptioner med internationell anknytning; det är nämligen 
inte alla adoptioner som prövas i svensk domstol (se avsnitt 5.2.2). En 
adoption av ett utländskt barn kan, som tidigare nämnts, genomföras i 
ursprungslandet och kan, genom 1993 års Haagkonvention, gälla direkt i 
Sverige men kan också godkännas i efterhand av MIA. Kravet på att 
adoptionen måste vara till barnets bästa återfinns även i 1993 års 
Haagkonvention. Av rättsfallet RÅ 1991 ref. 70 framgår också att 
socialnämndens prövning av ansökan om medgivande enligt 6 kap. 12 § 
                                                   
145 G. Walin, S. Vängby, Föräldrabalken. En kommentar. Del I, 4:15, 
      Sveriges rikes lag på Internet, http://www.lub.lu.se/cgibin/ipchk/http:// 
     elin.lub.lu.se/link2elin?genre=resource&resid=2155&lang=en  
     (2007-10-30), 
      FB, 4 kap. 10 § 
146 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 389 
147 FB 4 kap. 6 § 2 st 
148 FB 4 kap. 6 § 3 st 
149 FB 4 kap. 6 § 1 st 
150 G. Walin, S. Vängby, Föräldrabalken. En kommentar. Del I, 4:18 
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SoL, som alltid måste göras oavsett var adoptionen skall ske, normalt 
omfattar i stort sett samma omständigheter som tingsrätten har att pröva i 
adoptionsärendet.  
 

5.4.1.5 Adoptionens verkningar 
När adoptionen skett är adoptivbarnet, med några mindre betydelsefulla 
undantag, rättsligt sett att anse som adoptivföräldrarnas barn i alla 
avseenden. Detta får betydelse bland annat när det gäller arvsrätten, 
vårdnaden om barnet och skyldigheten för förälder att svara för underhåll. I 
4 kap. 8 § FB anges således att ”Vid tillämpning av bestämmelse i lag eller 
annan författning som tillägger släktskap eller svågerlag rättslig betydelse 
skall adoptivbarn anses som adoptantens barn och icke som barn till sina 
biologiska föräldrar. Detta gäller dock ej, om annat är särskilt föreskrivet 
eller följer av rättsförhållandets natur.” Det sistnämnda gäller, som tagits 
upp i tidigare kapitel, bland annat i fråga om sexuellt umgänge mellan 
föräldrar och bortadopterade biologiska barn.  
 
Att adoptivbarnet blir adoptanternas barn i alla avseenden understryks med 
det relativt nyligen införda förbudet för adoptant och adoptivbarn att gifta 
sig. Förmynderskapsutredningen föreslog redan i slutet av 1980-talet att 
möjligheten till giftermål mellan adoptant och adopterad skulle tas bort 
eftersom denna möjlighet framstod ”som närmast stötande”.151 Någon 
förändring av lagstiftningen skedde dock inte. Frågan togs upp igen i 
propositionen ”Internationella adoptionsfrågor” i vilken man konstaterade 
att ett giftermål mellan adoptant och adoptivbarn innebar ett avsteg från 
huvudregeln i 4 kap. 8 § FB. Man menade vidare att även om biologiska 
band saknas, talar sociala och etiska skäl med styrka för att ett sådant 
äktenskap inte ska få tillåtas. Förslaget ledde fram till ändringar i 2 kap. 3 § 
äktenskapsbalken (ÄktB) och 1 kap. 3 § 5 st i lagen (1994:1117) om 
registrerat partnerskap. Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2005. 
 
Under senare år har det biologiska föräldraskapets betydelse för det enskilda 
barnet fått ökad uppmärksamhet genom att barnets rätt att få kännedom om 
sitt ursprung allt oftare betonas. Man skulle därför kunna säga att det 
biologiska släktskapet aldrig helt förlorar sin betydelse.152

 

5.4.2 Socialtjänstlagen 

5.4.2.1 Allmänt om socialtjänstlagens regler för 
adoption 

Bestämmelserna i 6 kap. SoL, som specifikt gäller internationella 
adoptioner, har tillkommit som en följd av Sveriges ratificering av 1993 års 
Haagkonvention. De utländska barnen anses vara i en särskilt utsatt ställning 
och kraven som enligt SoL uppställs på de sökande återfinns i 
                                                   
151 SOU 1989:100, s. 170 
152 A. Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 235 
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Haagkonventionens artikel 5a. Även Barnkonventionens regler skall 
återspeglas i de svenska reglerna om hemutredning och medgivande. Enligt 
Barnkonventionen får inga andra intressen sättas före eller anses lika viktiga 
som hänsynen till barnets bästa, vilket innebär att vuxnas längtan att få bilda 
familj får stå tillbaka för barnets behov av kompetenta föräldrar i de fall det 
är tveksamt om de presumtiva adoptanterna kan tillgodose adoptivbarnets 
särskilda behov.153 En portalparagraf om barnets bästa finns i 1 kap. 2 § 
SoL i vilket det stadgas att vid åtgärder som rör barn skall det särskilt 
beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. 
 

5.4.2.2 Hemutredningen som bedömningsgrund för 
socialnämndens medgivande om adoption 

Vid adoption av barn kompletteras, som tidigare nämnts, FB:s bestämmelser 
om adoption av 6 kap. SoL. För att ett barn skall få tas emot i syfte att 
adopteras av någon som inte är barnets föräldrar eller har vårdnaden om 
barnet, krävs medgivande av socialnämnden.154 Medgivandet, som kan 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol, skall inhämtas innan barnet 
lämnar sitt hemland och får endast lämnas om den sökande är lämpad att 
adoptera.155  Detta bedöms genom hemutredningen, som inte bara skall vara 
ett underlag för socialnämndens beslut utan också presentera de sökande för 
den organisation eller myndighet i ursprungslandet som väljer familjer till 
barn de företräder. Utredningen kan också ses som en del av förberedelsen 
för det annorlunda föräldraskap som adoption innebär och det rådgivande 
inslaget är lika betydelsefullt som det utredande.156  
 
Efter förslag av Utredningen om internationella adoptioner gjordes år 2004 
ett förtydligande av kraven på de adoptionssökande i syfte att stärka 
barnperspektivet. Det är inte möjligt att ge en uttömmande beskrivning om 
vad ”lämpad att adoptera” betyder men särskild hänsyn skall vid 
bedömningen tas till sökandens kunskaper och insikter om barn och barns 
behov men också specifikt om adoptivbarn och deras behov och den 
planerade adoptionens innebörd. Vikt läggs vidare vid bland annat 
sökandens ålder, hälsotillstånd, personliga egenskaper, utbildning och 
intressen. Relationerna till föräldrar, eventuella tidigare barn, syskon, 
släktingar och vänner skall beskrivas. Gällande hälsotillståndet skall 
sökandena ha så god hälsa att de kan bedömas fungera fullt ut i 
föräldrarollen under adoptivbarnets hela uppväxt. Ett läkarintyg skall därför 
bifogas ansökan om adoption. Den psykiska aspekten är också givetvis av 
mycket stor vikt och eventuell sorg över att inte kunna få biologiska barn 
måste vara bearbetad. Centrala teman för hemutredningen är motivet bakom 
adoptionsansökan, förväntningar på föräldrarollen och känslorna inför 
barnets ursprung och eventuella särskilda behov. Även hemmet och 
bostadsmiljön ska presenteras, liksom arbete och ekonomi. Referenser från 
                                                   
153 C. Norström, A. Thunved, Nya sociallagarna, 2007, s. 162-163, 
     Prop. 2003/04:131, s. 86 
154 SoL 6 kap. 12 § 
155 SoL 16 kap. 3 § 
156 http://www.rfsl.se/?p=1410 (2007-11-03) 
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ett par personer som känner de sökande väl skall även ingå i utredningen. 
Socialnämnden har rätt att begära utdrag ur polisregister angående de 
sökande.157

 
För att medgivande skall kunna ges skall sökandena också ha deltagit i av 
kommunen anvisad föräldrautbildning inför adoptionen. Om sökandena har 
adopterat barn från utlandet tidigare får medgivande dock lämnas även om 
de inte har deltagit i föräldrautbildning.158 Medgivandet upphör att gälla om 
barnet inte har tagits emot i hemmet inom två år från det medgivandet 
lämnades. Om de presumtiva adoptivföräldrarnas omständigheter ändras 
mer väsentligt under den tid medgivandet gäller, på grund av till exempel 
sjukdom eller graviditet, är de skyldiga att anmäla detta till socialnämnden 
och medgivandet kan, efter en kompletterande utredning, återkallas om 
förutsättningar för adoption ej längre föreligger. Medgivandet kan även, i 
överensstämmelse med artikel 21 i 1993 års Haagkonvention, återkallas när 
barnet har tagits emot av adoptanterna om en fortsatt vistelse hos dem inte 
är förenlig med barnets bästa.159  
 
Utredningen om internationella adoptioner föreslog i sin utredning år 2003 
att beslut om medgivande i stället skulle fattas av länsstyrelserna och 
därigenom läggas på en regional nivå. Detta eftersom utredningen ansåg att 
det för det flesta kommuner inte är möjligt att ha så goda kunskaper om 
adoption som man ansåg krävdes. Förlaget fick dock inget gehör i den 
efterföljande propositionen.160

 

5.4.2.3 Närmare om föräldrautbildningen  
Kravet på att blivande adoptanter måste genomgå en föräldrautbildning för 
att ett medgivande enligt 6 kap. 12 § SoL skall kunna ges infördes den 1 
januari 2005. Bakgrunden var att både möjligheten och kostnaden för 
blivande adoptanter att delta i utbildningar i syfte att få kunskap inför en 
internationell adoption varierade kraftigt från kommun till kommun och 
likaså gjorde kvaliteten på utbildningarna. Detta ledde till att ett stort ansvar 
för att sökandena fick nödvändiga kunskaper inför adoptionen hamnade på 
de auktoriserade adoptionsorganisationerna. Undersökningar visade att 
endast 10 procent av landets kommuner erbjöd sina invånare 
föräldrautbildning och att det i stället till viss del var landstingen som, inom 
ramen för mödra- och barnhälsovården, anordnade föräldrakurser.161

 
Adoptivföräldrarna måste kunna stötta och hjälpa barnet. Om adoptivbarnet 
växer upp i en kärleksfull och trygg familj där föräldrarna stödjer barnets 
sökande efter svar på frågor om adoptionen och sin bakgrund, har barnet 
goda möjligheter att hantera de konflikter och kriser som eventuellt kan 
uppkomma. Adoptivföräldrarna har således en helt avgörande roll. För att 
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158 SoL 6 kap. 12 § 
159 SoL 6 kap. 13 § 
160 SOU 2003:49, 241-242 
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adoptivbarnet skall ha så goda förutsättningar som möjligt skall samhället 
tillse att adoptivbarnet kommer till väl förberedda föräldrar, som gjorts 
medvetna om de personliga och etiska överväganden som bör göras före 
adoptionen och de eventuella svårigheter och problem som adoptionen kan 
komma att föra med sig. Samtidigt skall de blivande adoptivfamiljerna 
också ha möjlighet att få vägledning och stöd. Det ansågs därför med 
utgångspunkt från barnets bästa som rimligt att ställa krav på obligatoriskt 
deltagande i en föräldrautbildning. Utbildningsmaterialet tas fram av MIA 
och Socialstyrelsen och för att höja kvaliteten i föräldrautbildningen har 
MIA utarbetat ett enhetligt utbildningsmaterial och en handledning för dem 
som ska leda föräldrautbildningsgrupperna.162

 
 

5.5 Efter adoptionen 

5.5.1 Stöd och hjälp efter en adoption 
De allra flesta adopterade lever sina liv på samma sätt som de barn som växt 
upp hos sina biologiska föräldrar och forskning visar att den stora 
majoriteten av adopterade anpassar sig väl. Trots detta löper adoptivbarn en 
ökad risk för att utveckla sociala och psykiska besvär; adopterade är 
överrepresenterade i kliniska material inom barn- och ungdomspsykiatrin. 
Flera studier har visat att undernärning, misshandel, vanvård och brist på 
kärlek före adoptionen kan påverka barnet i flera år och även om barnet var 
mycket litet vid adoptionstillfället kan det vara en mycket traumatisk 
upplevelse att totalt byta omgivning. Identitetsbildningen i tonåren kan även 
av många adoptivbarn upplevas som problematisk och frågor kring de 
biologiska föräldrarnas situation och om varför man lämnades bort för 
adoption riskerar att förstärka de ”vanliga” tonårsproblemen. Samtidigt kan 
många adopterade ha en ”relationsskörhet” och vara extra känsliga mot 
separationer under uppväxten eller senare i livet.163  
 
När adoptionen är genomförd har myndigheterna i mottagarlandet ett ansvar 
för att tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som adoptivbarnet 
och dess föräldrar kan tänkas ha. Enligt SoL är det i första hand 
socialnämnden som har ansvaret för att adoptivfamiljen får den hjälp som de 
behöver.164 I 1993 års Haagkonvention stadgas att centralmyndigheten 
direkt eller genom offentliga organ eller andra i staten auktoriserade 
sammanslutningar, skall vidta alla lämpliga åtgärder för att främja 
rådgivning i adoptionsfrågor och möjligheter till stöd och hjälp efter 
adoptionen. Det finns fler aktörer än socialnämnden som har ansvar och 
kunnande när det gäller stöd och hjälp till adoptivfamiljerna. Viktiga 

                                                   
162 Prop. 2003/04:131, s. 62-63, 
      SOU 2003:49, s. 29-30, 
      Prop. 2001/02:123, s. 24 
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instanser är också socialtjänsten, barnhälsovården och de auktoriserade 
adoptionsorganisationerna.165

 
Fram till mitten av 1990-talet reglerades stöd och hjälp till adoptivfamiljen 
genom en allmän formulering i SoL om att socialnämnden i varje kommun 
skulle ”verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda 
förhållanden”.166 FN:s kommitté för barnets rättigheter påpekade att Sverige 
saknade ett särskilt system för uppföljning om hur det går för adoptivbarn i 
Sverige. Adoptionslagstiftningsutredningen ansåg dock inte att det fanns 
behov av ett speciellt organ för att tillgodose detta. Däremot ledde 
utredningen, som en del i Sveriges förverkligande av Barnkonventionen, till 
ett förtydligande i SoL om socialnämndens särskilda ansvar för 
adopterade.167  
 
Utredningen om internationella adoptioner gjorde i sitt betänkande en 
definition av begreppet ”stöd och hjälp” vilket man menade skulle innebära 
att ”givaren bidrar till att mottagaren kan lösa ett problem eller hantera en 
situation på ett bättre sätt”. Som exempel angav man att en socialsekreterare 
med goda kunskaper om adopterades och adoptivfamiljers särskilda 
förutsättningar, kan fungera som en samtalspart som ger tips om 
förhållningssätt och lämplig litteratur på området. Stöd och hjälp skall också 
kunna ges till det lite äldre adoptivbarnet, som till exempel i samband med 
att han eller hon börjar fundera över sitt ursprung, kan få hjälp att förhålla 
sig till situationen. De auktoriserade adoptionsorganisationerna sänder 
kopior av alla handlingar rörande barnet till socialnämnden och i 
socialtjänstens uppgifter ingår också att ge stöd och hjälp att bistå 
adopterade att få ta del att de uppgifter om adoptionen som finns i dessa 
handlingar.168

 
Utredningen ansåg däremot inte att det skall vara samhällets ansvar att bidra 
med medel för till exempel återresor till ursprungslandet, något flera 
intresseorganisationer för adopterade framfört krav på. Samhällets ansvar 
för de adopterade skall således stanna inom ramen för kommunernas stöd- 
och hjälpverksamhet och i den kommunala föräldrautbildningen. 
Utredningen påpekade också att de som arbetar med att ge stöd och hjälp 
eller vård och behandling till adopterade och deras familjer, måste ha 
särskilda kunskaper om vad adoptionen innebär för dessa grupper och vilka 
problem adoptionen eventuellt kan medföra.169 Att stöd- och 
hjälpverksamheten till adopterade och deras familjer inte är tillfredsställande 
uppmärksammades också i propositionen ”Internationella adoptionsfrågor” i 
                                                   
165 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid   
      internationella adoptioner, artikel 9 c, 
      SOU 1997:116, s. 255 
166 Dåvarande 12 § i socialtjänstlagen (1980:620) 
167 SOU 1994:137, s. 156, 
      SOU 1997:116, s. 255 
168 SOU 2003:49, s. 258-261, 
     Prop. 2003/04:131, s. 69, 
     NIA, Internationella adoptioner – handbok för socialnämnder, 1997, s. 84 
169 SOU 2003:49, s. 252, 256, 301-302 
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vilken man konstaterade att kommunerna tycks ha ”uppenbara svårigheter 
att ge bestämmelsen om uppföljningsansvar ett innehåll”.170

 

5.5.2 Att söka sina rötter 
När adoptionsinstitutet infördes i Sverige år 1917 var det vanligt att full 
öppenhet rådde om att en adoption hade skett och de biologiska föräldrarna 
hade ofta kontakt med barnet. Förklaringen står delvis att finna i att 
adoptivbarnet även i rättsligt hänseende fortfarande var kopplad till den 
biologiska släkten. I förarbetena till lagändringen om stark adoption år 1958 
framhölls dock att det ansågs medföra betydande fördelar om de biologiska 
föräldrarna inte skulle få vetskap om adoptivfamiljens identitet. Det skulle 
ge adoptivföräldrarna en trygghetskänsla som skulle skapa bättre 
förutsättningar för att de skulle kunna behandla barnet som sitt eget. Barnet 
ansågs däremot under alla förhållanden ha en rätt att vid erforderlig mognad 
få vetskap om sina rötter och det beskrevs vara ”en djupt rotad mänsklig 
drift att söka sitt ursprung”.171

 
Barns rätt att få vetskap om sitt ursprung har, vilket tagits upp i kapitel 3.2 
respektive 3.3 i denna uppsats, fastslagits i Barnkonventionen och i 1993 års 
Haagkonvention. Även om det inte införts en uttrycklig bestämmelse i 
svensk rätt har uppfattningen att ett adopterat barn skall få kännedom om 
adoptionen och om sina rötter alltid varit tydliga i förarbetena. Forskning 
visar att det är viktigt att frågor om barnets ursprung tas upp tidigt och att 
barnet så snart det går får veta så mycket som möjligt om sin historia och 
sitt ursprungsland. Blivande adoptivföräldrar uppmanas att i samband med 
resan för att hämta barnet samla all information de kan hitta för att senare 
kunna visa och berätta för barnet. När det gäller de internationella 
adoptionerna utgör öppenhet kring att barnet är adopterat ofta inte något 
problem. Inför adoptionen har föräldrarna genom hemutredningen och 
föräldrautbildningen getts god insikt i vikten av att barnet får veta sitt 
ursprung.172 Enligt 1993 års Haagkonvention skall adoptionshandlingarna 
innehålla en relativt omfattande beskrivning av barnets ursprung och om det 
inte i ursprungsstaten är förbjudet att avslöja de biologiska föräldrarnas 
identitet, skall adoptionshandlingarna även innehålla uppgifter om dem.173

 
Singer menar att det inte finns något egentligt stöd för den allmänt 
accepterade uppfattningen att alla adoptivbarn har ett intresse av att få 
kännedom om sitt ursprung och att behovet i stället kan vara en följd av den 
betydelse som vårt samhälle lägger vid biologiskt släktskap.174 Oaktat detta 
visar forskning att många adopterade någon gång funderar över sitt ursprung 
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och vissa lägger också ner mycket tid och pengar på att söka sina rötter. 
Intresset för att få veta mer om sitt ursprung är speciellt vanligt i faser då 
livet förändras, vid till exempel giftermål, graviditet eller föräldrarnas 
bortgång.  De auktoriserade sammanslutningarna kan mot en avgift bistå 
den adopterade i sökande efter de biologiska föräldrarna. I annat fall kan 
MIA hjälpa den adopterade att ta fram de handlingar som MIA har i ärendet 
eller hänvisa vidare till en domstol eller en annan myndighet, som kan 
tänkas ha tillgång till relevanta handlingar.175 Adoptionscentrum började 
under 1990-talet att på ett mer organiserat sätt arbeta med frågor om 
adopterades ursprung och verksamheten, som har kommit att kallas "Resor 
och Rötter", har en relativt stor omfattning. Även andra sammanslutningar 
och de adopterades intresseorganisationer anordnar gruppresor till olika 
ursprungsländer.176

 
 

5.6 Lag om internationella 
rättsförhållanden rörande adoption 

Vid en internationell adoption aktualiseras även LIA. Lagen innehåller 
allmänna regler om svensk domsrätt, lagval och erkännande av utländska 
avgöranden. En ansökan om adoption tas enligt lagen upp av svensk 
domstol, om de blivande adoptanterna har svenskt medborgarskap eller har 
hemvist här i riket.177 Gällande adoptionsbeslut som fattas i en främmande 
stat blir lagens bestämmelser tillämpliga endast när det handlar om ett 
institut som kan jämställas med svensk adoption, det vill säga en situation 
då adoptanterna varaktigt har upptagit den adopterade som sitt eget barn.178 
Vid kollision mellan LIA och 1993 års Haagkonvention ges den sistnämnda 
företräde.179 En ansökan om adoption prövas enligt svensk lag, alltså enligt 
4 kap FB, och om barnet är under 18 år skall rätten särskilt beakta om 
sökanden eller barnet genom till exempel medborgarskap har anknytning till 
en annan stat och om det i så fall skulle medföra avsevärd olägenhet för 
barnet, om adoptionen inte blir gällande där.180 Detta aktualiseras endast i 
de fall då man har anledning att anta att en adoptant med utländskt 
medborgarskap men med hemvist i Sverige kommer att flytta tillbaka till sitt 
hemland. Huvudregeln är då att adoptionen får ske om den är till nytta för 
barnet, trots att den inte erkänns i adoptanternas hemland.  
 
I de flesta fall har dock barnet förmedlats av en auktoriserad 
adoptionsorganisation alternativt har adoptionen godkänts av MIA, vilket i 
båda fallen betyder att sökanden först fått ett medgivande av socialnämnden 
                                                   
175 SOU 2003:49, s. 301-302, 
     NIA, Internationella adoptioner – handbok för socialnämnder, 1997, s. 83 
176 Ds. 2001:53, s. 69 
177 LIA, 1 § 
178 G. Walin, S. Vängby, Föräldrabalken, en kommentar. Del II, 2003, Avd. 1, II:11 
179 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och 
      samarbete vid internationella adoptioner, artikel 39 punkt 1, e contrario
180 LIA 2 § 
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enligt 6 kap. 12 § SoL . I dessa fall kan man räkna med att adoptionen alltid 
blir gällande även i barnets ursprungsland.181 Frågan har vidare prövats i 
NJA 1985 s. 651 i vilket domstolen konstaterade att eftersom sökanden 
avsåg att stanna i Sverige och uppfostra barnet här, förelåg inte hinder mot 
adoptionen trots att den inte skulle bli giltig i den främmande staten.  
 
LIA innehåller även bestämmelser om när adoptioner gjorda i utlandet blir 
giltiga i Sverige. Huvudregeln är att en adoption som genomförs i en 
främmande stat automatiskt gällande här i riket om adoptanterna var 
medborgare eller hade hemvist i den aktuella staten när beslutet meddelades. 
Detta är under förutsättning är att barnet inte var medborgare eller hade 
hemvist i Sverige. I sådana fall skall adoptionen godkännas av regeringen 
eller den myndighet som regeringen bestämt, vilket man i den till lagen 
tillhörande förordningen kan utläsa är MIA.182 Adoptionen skall alltid ha 
beslutats av en myndighet i den främmande staten; privata 
adoptionskontrakt omfattas således inte av lagen.183   
 
När beslut om adoption som meddelats i en främmande stat skall gälla här i 
Sverige, anses adoptivbarnet som adoptantens barn i äktenskap i fråga om 
vårdnad, förmynderskap och underhåll. Har adoptionen skett i Sverige, 
anses dock adoptivbarnet alltid som adoptantens barn i äktenskap (svensk 
rätt skiljer numera inte mellan barn i och utom äktenskap). I fråga om 
arvsrätt i adoptivförhållanden gäller vad som i allmänhet är föreskrivet om 
tillämplig lag beträffande rätten till arv, oavsett vilken lag som tillämpats 
vid adoptionen. Har adoptionen skett i Sverige tillämpas alltid svensk rätt. 
Är det inte fråga om internordiska förhållanden tillämpas lagen (1937:81) 
om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo. LIA innehåller även en 
så kallad ordrepublicklausul; beslut om adoption som meddelats i en 
främmande stat är inte giltigt i Sverige om det skulle vara uppenbart 
oförenligt med grunderna för rättsordningen här i riket. Detta skulle kunna 
bli aktuellt till exempel då adoptionen inte syftar till att skapa en verklig 
familjeanknytning mellan adoptanten och adoptivbarnet.184  
 
 

5.7 Modernare adoptionsregler? 
I ett direktiv från justitiedepartementet den 22 november 2007 fastslås att en 
särskild utredare ska göra en allmän översyn av reglerna om adoption i 4 
kap. FB. Utredaren skall ta ställning till om det i syfte att stärka 
barnperspektivet finns anledning att ändra reglerna om domstolens prövning 
i ärenden om adoption och om principen om barnets bästa bör komma till 
tydligare uttryck i lagtexten, eventuellt genom att det till ledning för 
                                                   
181 G. Walin, S. Vängby, Föräldrabalken, en kommentar. Del II, 2003, Avd. 1, II:6-II:7 
182 Förordning (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption, 1 § 
183 LIA 3 §, 
     E. Sverne Arvill, A. Svensson, Adoption, 2003, s. 38 
184 LIA 4-5 §§, 
     G. Walin, S. Vängby, Föräldrabalken, en kommentar. Del II, 2003, Avd. 1, II:18 
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tillämpningen behöver anges vilka omständigheter som skall beaktas 
särskilt. Utredningen skall vidare bland annat uppmärksamma frågor om 
barnets rätt att komma till tals samt ta ställning till om reglerna kring 
socialnämndens yttrande och domstolens beslutsunderlag behöver ändras 
eller kompletteras för att det skall kunna säkerställas att adoptionen är till 
barnets bästa. Vad gäller sambor skall utredningen ta ställning till om det 
fortfarande finns skäl att inte tillåta sambor att adoptera och om detta i så 
fall skulle kunna bli möjligt efter att samboförhållandet varat viss tid.185  
 
Även frågor som särskilt gäller internationell adoption ska undersökas och 
utredningen skall ta ställning till eventuella åtgärder vid enskild adoption, 
det vill säga då adoptionen inte sker genom förmedling av en auktoriserad 
sammanslutning. I dessa situationer måste barnets bästa kunna säkerställas. 
En översyn ska också göras av LIA; frågor som ska uppmärksammas är 
bland annat om det finns anledning att erkänna utländska avgöranden om 
adoption i större utsträckning än i dag och om några förändringar bör göras 
när det gäller behörigheten för svenska domstolar att besluta om 
adoption.186  
 
Ett problem anses i direktivet vara att den grundläggande regleringen av 
adoption i FB utgår från adoption av ett barn med ursprung i Sverige. De 
senaste årtiondena har dock antalet adoptioner av svenska barn successivt 
minskat och avser numera i princip endast fosterbarn och så kallade 
styvbarnsadoptioner, medan internationella adoptioner i stället utgör en klar 
majoritet. Samtidigt har Sveriges anslutning till Barnkonventionen och 1993 
års Haagkonvention medfört att större fokus har lagts på barnets rättigheter. 
En översyn av den adoptionsrättsliga regleringen har enligt direktivet länge 
varit föremål för diskussion och FB:s bestämmelser av adoption har i flera 
avseenden kritiserats de senaste åren. En central fråga har varit behovet av 
ett tydligare barnperspektiv och synpunkter har framförts att det inte är 
tillräckligt klart i vilka fall en adoption kan anses vara till fördel för barnet. 
Vidare har det ansetts att det vid internationell adoption ibland kan vara 
svårt för domstolen att få ett tillräckligt bra beslutsunderlag. I direktivet 
påpekas vidare att det delvis framstår som oklart vad socialnämndens 
yttrande enligt 6 kap. 10 § FB ska innehålla och hur långt socialnämndens 
utredningsskyldighet egentligen sträcker sig. Man menar att detta kan 
innebära problem, särskilt i de fall då barnet har sitt ursprung utomlands.187  
 
Avslutningsvis skall utredningen också undersöka om det eventuellt skall 
införas bestämmelser om att en ställföreträdare skyndsamt skall utses för ett 
barn som kommer till Sverige för att adopteras, till exempel i de fall då 
adoptionen skall ske i svensk domstol. Det är ofta de tilltänkta 
adoptivföräldrarna som utses då något inträffar som innebär att det behövs 
en vårdnadshavare som kan företräda barnet fram till dess att det finns ett 
adoptionsbeslut, men i situationer då den som har tagit emot ett barn i syfte 
att adoptera det i Sverige inte fullföljer en planerad ansökan om adoption 
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eller en ansökan om adoption avslås, bör någon annan utses. Utredningens 
arbete skall göras med utgångspunkt från barnets bästa och de 
grundläggande principer som kommer till uttryck i Barnkonventionen och 
1993 års Haagkonvention. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 
2009.188

                                                   
188 Dir. 2007:150, s. 4, 6, 10-11 

 53



6 Analys 

6.1 Hur har principen om barnets bästa 
utvecklats i fråga om adoption?  

I 1900-talets fattiga första årtionden var barnen ofta en särskilt utsatt grupp 
och det svenska samhället hade få medel att hjälpa dem. En del av lösningen 
blev att locka personer att adoptera. Vid den första adoptionslagens 
införande år 1917 fanns det tre typer av adoptioner som staten ansåg som 
önskvärda: adoption av fosterbarn, utomäktenskapliga barn och fattiga 
föräldralösa barn.  Fosterbarn, som redan var en del av familjen, skulle 
kunna ges samma ställning som biologiska barn, de utomäktenskapliga 
barnens mycket utsatta position skulle stärkas och föräldralösa barn, som till 
exempel levde på barnhem, skulle kunna få en familj. Adoptionen var helt 
enkelt en praktisk lösning på ett samhällsproblem. Att personer som inte 
kunnat skaffa egna barn nu fick en möjlighet till detta, sågs mest som en 
positiv ”bonuseffekt”.  
 
Att adoptionsinstitutets huvudsakliga syfte var att ge barn som levde under 
ofta eländiga förhållanden möjlighet till ett bättre liv, innebar inte att det 
ställdes låga krav på dem som ville adoptera. Adoptionsinstitutet styrdes 
redan från början av principen om barnets bästa och för att en adoption 
skulle vara att anses som lämplig skulle den ”leda till gagn för barnet”. Både 
de blivande adoptanternas och adoptivbarnets situation skulle noga 
undersökas och det var av stor vikt att adoptanterna kunde ge barnet goda 
levnadsvillkor i form av ekonomisk försörjning, ett stabilt hem, kärlek och 
omvårdnad. Barnet skulle också ges en god uppfostran. Dessa faktorer 
kombinerat var således det man eftersträvade när det handlade om att 
bestämma vad som var till barnets bästa. 
 
Fram till 1958 års lagstiftning var svag adoption det enda alternativet, vilket 
innebar att stora skillnader förelåg i rättsförhållandet mellan adoptanterna 
och adoptivbarnet i jämförelse mellan föräldrar och biologiska barn. 
Samtidigt hade barnet i princip en familjerättslig relation till sin biologiska 
familj. Vid första anblicken kan det se ut som att de svaga adoptionerna 
skapade en svag ställning för adoptivbarnet, men detta är inte helt korrekt. 
Genom att barnet i flera avseenden kom att tillhöra två familjer fanns en 
biologisk familjetillhörighet och i många fall ett dubbelt familjeansvar för 
barnet. Av dessa anledningar ansågs det vara till barnets bästa att inte helt 
klippa banden till den biologiska familjen. Den svaga adoptionen var något 
paradoxalt således ett sätt att skydda barnet. I fråga om hävning måste man 
också komma ihåg att även barnet kunde får en hävning till stånd, inte bara 
om det var påkallat med hänsyn till barnets bästa i de fall då 
adoptivföräldrarna försummade sina förpliktelser mot barnet, utan också om 
barnet hade något socialt eller ekonomiskt att vinna på att återgå till sin 
biologiska familj.  
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Den år 1944 utvidgade rätten till hävning gällande barn som inom en 
femårsperiod uppvisade en psykisk eller fysisk störning eller någon svår 
sjukdom, var förvisso till viss del ett sätt att skydda eventuella biologiska 
barn, men måste annars anses vara mycket långt från det vi idag ser som 
barnets bästa. Fokus låg i stället på de vuxna; dessa skulle skyddas från 
ekonomiskt och psykiskt lidande och om adoptivbarnet inte levde upp till 
föräldrarnas förväntningar kunde de således ”lämna tillbaka” barnet. 
Adoptionsinstitutet, vars främsta syfte var att hjälpa föräldralösa och 
övergivna barn, kan här tyckas vackla i sina grundvalar; i stället för 
lämpligheten hos föräldrarna kom det att handla om lämpligheten hos 
barnet. Man kan tänka sig att den utvidgade hävningsmöjligheten i det långa 
loppet lockade fler att adoptera eftersom riskerna med en adoption 
minskade. Genom detta kunde fler barn få nya föräldrar och 
hävningsmöjligheten var på det sättet ”till barnets bästa”. Det kan dock 
tyckas vara ett högt spel man spelade när man på vägen var tvungen att 
”offra” de barn som inte längre var att anse som önskvärda. 
Adoptionslagstiftningen kan emellertid inte betraktas som ett isolerat 
område. Jag tror att 1944 års lagstiftning mer speglade samhällets syn på 
sjukdomar och acceptansen för det som var avvikande, snarare än en 
förändring av adoptionsinstitutets syfte eller synen på adoption.  
 
Oaktat eventuella fördelar med de svaga adoptionerna ansågs det snart inte 
vara lämpligt att försöka skapa en föräldra-barnrelation mellan adoptanter 
och adoptivbarn och samtidigt behålla barnets rättsliga relation till den 
biologiska familjen. Det ansågs istället vara till barnets bästa att fullt ut 
införlivas i adoptivfamiljen. När stark adoption infördes år 1958 kom 
adoptivbarnet inte bara att stå i samma förhållande till adoptanterna som 
dessas biologiska barn. Lagändringen öppnade också upp för en ny syn på 
adoptioner. Adoptionsinstitutet hade rört sig från de enbart humanitära 
syftena till att även få ett egensyfte; adoptionen som ett sätt att bilda familj. 
Adoptivbarnet var adoptanternas ”riktiga” barn på samma sätt som ett 
biologiskt barn, och ett barns familj var de personer som det växte upp hos. 
Blodsbanden var inte längre viktigare än det sociala föräldraskapet och 
barnets bästa var rätten till en familj, som inte av olika anledningar helt 
plötsligt kunde upphöra. Att barnet inte längre hade rätt till arv eller 
underhåll från den biologiska familjen uppvägdes av det faktum att barnet 
nu hade en helt annan trygghet i adoptivfamiljen. Denna trygghet var en 
viktig faktor i bedömningen av vad som var att anse som barnets bästa. 
Möjligheten att häva adoptionen kvarstod förvisso i de fall då adoptivbarnet 
förde ett brottsligt eller lastbart liv, eller om adoptivföräldrarna och 
adoptivbarnet var överens om en hävning, men de före detta 
adoptivföräldrarna hade i dessa fall fortfarande en försörjningsplikt för 
barnet.  
 
Att adoptivbarnet inte längre var att se som barn till sina biologiska 
föräldrar, underströks i och med 1970 års lagstiftning då starka adoptioner 
blev den enda adoptionsformen, samtidigt som möjligheten att häva 
adoptionen försvann. Adoptionsrelationen kom således att helt ersätta den 
biologiska. Att adoptionen inte längre kunde hävas måste även ha varit ett 
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naturligt steg, dels eftersom det inte kan anses förenligt att försöka skapa en 
relation som helt skall ersätta den biologiska och samtidigt ge 
adoptivföräldrar en möjlighet att ”avsluta” föräldraskapet (något biologiska 
föräldrar inte kan), och dels eftersom de inhemska adoptionerna under 1960-
talet hade minskat till fördel för de internationella adoptionerna. Att skicka 
tillbaka ett barn till ursprungslandet var helt enkelt inte möjligt. Gällande 
adoptionsrelationen som en ersättare till den biologiska relationen har 
ytterliga förändringar skett på senare tid i och med att adoptant och 
adoptivbarn inte längre får gifta sig. Eftersom det redan i förarbetena till 
1958 års lagstiftning påpekades att det är till barnets bästa att både rättsligt 
och känslomässigt fullt ut införlivas i adoptivfamiljen, kan man finna det 
märkligt att det skulle dröja nästan ett halvt sekel innan detta slog igenom 
med full kraft.  
 
I och med de internationella adoptionernas intåg uppmärksammades de 
biologiska banden på nytt, men nu på ett annat sätt. Kärnfamiljen var då, till 
viss del liksom nu, normen men adoptivfamiljen skulle även i så hög grad 
vara en ”riktig” familj att det skulle verka som om den kommit till genom 
biologins försorg. Det skulle vara en ”normal” familj. Det ansågs vara till 
barnets bästa att kunna känna samhörighet med familjen, men också att av 
andra på alla plan kunna bli betraktat som tillhörande familjen. För att 
tillgodose barnets bästa var det därför viktigt att iaktta försiktighet vid 
placeringen av utländska barn. Detta var inte alltid helt enkelt – de utländska 
barnen såg ju i det flesta fall annorlunda ut, oavsett vilken familj det 
hamnade i. Genom informationsverksamhet ville staten försöka skapa en 
förståelse och en tolerans i förhållande till de utländska barnen. 
Inställningen till de internationella adoptionerna var således ambivalent; det 
var av humanitära skäl till det utländska barnets bästa att bli adopterat, men 
det var också till barnets bästa att inte framstå som alltför avvikande.    
 
Inställningen till de utländska adoptivbarnen förändrades under 1970-talet. 
Om blivande adoptivföräldrar inte kunde acceptera ett annorlunda barn, 
kunde en adoption inte heller anses vara till barnets bästa. Kraven på 
blivande adoptanter ändrades även i andra avseenden och dessa krav ställs 
också på dagens adoptanter: adoptivföräldrarna skall inte bara kunna 
erbjuda barnet kärlek, engagemang, trygg ekonomisk försörjning och en 
stabil familjesituation, utan också tillgång till bland annat lekkamrater, bra 
skolor och nära relationer till andra vuxna. Kraven visar att fokus inte längre 
enbart ligger på adoptivföräldrarna; för att barnets bästa skall kunna 
uppfyllas är omgivningen, och vad den kan erbjuda i form av ett socialt 
nätverk och stimulans, av stor vikt. Barnperspektivet har stärkts genom att 
perspektivet mot världen utanför familjen blivit större.  
 
När det gäller internationell rätt kan man i Barnkonventionen och 1993 års 
Haagkonvention hitta flera gemensamma nämnare avseende adoption och 
barnets bästa: barnets rätt att komma till tals, barnets rätt till sitt ursprung 
och kravet på att barnet i första hand skall försöka tas omhand i 
ursprungslandet. Det är för en adoption således inte tillräckligt att barnet 
med största sannolikhet kommer att få en materiellt bättre framtid i det nya 
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landet. Att barnet adopteras till en familj i ett annat land bedöms dock vara 
ett bättre alternativ än vård på en institution i hemlandet; med hänsyn till 
barnets bästa anses det således vara viktigast att barnet får en familj. I 
Barnkonventionens ingress framhålls också den kärleksfulla familjen som 
den miljö som ger barnet bästa möjliga förutsättningar. Barnkonventionen 
och 1993 års Haagkonvention återspeglas bland annat i de svenska reglerna 
om hemutredning och medgivande.   
 
 

6.2 Hur skall barnets bästa tillgodoses vid 
internationella adoptioner idag? 

Vid bedömningen av den enskilda adoptionens lämplighet har det alltid varit 
adoptanternas förmåga att fungera som föräldrar som stått i fokus. För 
många som drabbas av barnlöshet är längtan efter ett barn så stor att det 
kanske känns som självklart att de också är lämpliga som adoptivföräldrar 
och det kan givetvis uppfattas som kränkande att behöva utredas och 
bedömas. Barnperspektivet måste inte desto mindre vara det centrala och 
hänsynen till dem som vill adoptera kommer i andra hand; barnets bästa 
måste alltid ha första prioritet. Om man ser till annan lagstiftning som syftar 
till att skydda barnet kan man för övrigt konstatera att förmågan att kunna få 
barn per automatik inte innebär att man anses vara en lämplig förälder.  
 
Det ställs, i både svensk och internationell rätt, stora krav på dem som vill 
adoptera och på hur adoptionsförfarandet skall gå till. Sverige har tillträtt 
Barnkonventionen och 1993 års Haagkonvention, vilka utgår från principen 
om barnets bästa. De har tillkommit med primärt syfte att skydda barnet och 
barnets rättigheter och svensk lagstiftning stämmer väl överensstämmer med 
dessa internationella dokument.  
 
I svensk rätt finns i FB de grundläggande kraven om bland annat 
adoptanternas ålder och civilstånd men också om tingsrättens prövning, 
efter vilken tillstånd får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet 
och om den syftar till att stadfästa eller skapa en relation mellan 
adoptanterna och adoptivbarnet som mellan föräldrar och biologiska barn. 
För att få adoptera krävs ett medgivande av socialnämnden och genom 
socialtjänstens hemutredning undersöks bland annat sökandenas kunskaper 
om barnets behov, känslorna inför barnets ursprung, förväntningar på 
föräldrarollen, sökandenas utbildning, fritidsintressen, sociala nätverk, 
hälsotillstånd, bostadsmiljö och ekonomi. Det är således en grundlig process 
där alla aspekter av de sökandes liv inspekteras och analyseras, allt i syfte 
att se till att en adoption blir till barnets bästa. För att medgivande till 
adoption skall kunna ges krävs också, sedan den 1 januari 2005, att de 
blivande adoptanterna har genomgått en föräldrautbildning.  

Mellan åren 2004 och 2005 skedde flera förändringar avseende adoption 
som alla syftade till att stärka principen om barnets bästa. Förutom 
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obligatorisk föräldrautbildning, tydligare villkor för medgivande enligt 6 
kap. 12 § SoL och förbud mot giftermål mellan adoptant och adoptivbarn 
bildades MIA, vars huvuduppgifter är auktorisation av 
adoptionsorganisationerna samt tillsyn över dessa. Villkoren för att en 
sammanslutning skall få auktorisation att förmedla internationella 
adoptioner skärptes och tydliggjordes och MIA fick större möjligheter till 
insyn och kontroll i organisationernas verksamhet. De auktoriserade 
sammanslutningarna skall verka med barnets bästa som främsta riktmärke 
och för att få auktorisation krävs att sammanslutningen förmedlar 
adoptioner på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt och utan vinstintresse. 
År 1997 infördes ett krav på särskilda skäl för att få adoptera enskilt och 
huvudregel är således att en adoption skall ske via en auktoriserad 
sammanslutning.  

På senare år har en debatt om de auktoriserade adoptionsorganisationernas 
biståndsarbete i ursprungsländerna blossat upp, i vilken det bland annat 
hävdas att det i förlängningen handlar om att sammanslutningarna ”betalar” 
för att få barn tillgängliga för adoption. Trots ett tillägg i lagen om 
internationell adoptionsförmedling om att biståndsverksamheten inte får 
äventyra förtroendet för adoptionsverksamheten, anser jag ändå att man 
måste ta ett steg tillbaka och ge barnets bästa ett vidare perspektiv. Om 
principen om barnets bästa är adoptionsinstitutets ledstjärna borde det också 
vara av stor vikt att i ännu högre grad än vad som sker idag, försöka 
förbättra de sociala och ekonomiska förhållanden i ursprungsländerna. 
Internationell adoption är en kortsiktig lösning och även om det med största 
sannolikhet alltid kommer att finnas övergivna och föräldralösa barn, bör 
målet vara att de internationella adoptionerna inte längre skall behövas.   

Samhällets ansvar för adoptivbarnet och dess familj tar inte slut i och med 
att adoptionen genomförts. Forskning visar att majoriteten av de adopterade 
barnen anpassar sig väl, men att de av olika anledningar samtidigt löper en 
ökad risk för att utveckla sociala och psykiska problem. Socialnämnden i 
varje kommun skall därför på olika sätt ge adoptivfamiljen stöd och hjälp 
men också bistå adoptivbarnet att få ta del av adoptionshandlingar och att 
hantera tankar kring det biologiska ursprunget. Det är däremot inte 
samhällets ansvar att bidra ekonomiskt i adoptivbarnets sökande efter sina 
rötter, verksamheten för detta finns i stället i de auktoriserade 
adoptionsorganisationerna och i olika frivilligorganisationer. Eventuella 
kostnader faller på den adopterade.  
 
Sammanfattningsvis kan man följaktligen säga att barnets bästa vid 
internationella adoptioner kan tillgodoses genom: 
 

1. Höga krav på dem som vill adoptera: medgivande till adoption kan 
endast ges efter en omfattande utredning av de sökandes 
förhållanden och vad de kan erbjuda barnet. Krav ställs även på 
deltagande i föräldrautbildning.  
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2. Höga krav för auktorisation av svenska adoptionsorganisationer och 
huvudregeln att adoptioner skall ske genom dessa. 

 
3. MIA:s insyn och kontroll över de auktoriserade adoptions-

organisationerna samt MIA:s övriga verksamhet. 
 
4. Stöd och hjälp till adoptivbarnet och dess familj efter adoptionens 

genomförande. 
 
 

6.3 Bör principen om barnets bästa 
komma till starkare uttryck i svensk 
adoptionslagstiftning?  

Som framställningen ovan har visat omgärdas det svenska 
adoptionsinstitutet av en omfattande reglering. Frågan är dock om principen 
om barnets bästa är tillräckligt tydlig i svensk adoptionslagstiftning? I ett 
direktiv från justitiedepartementet i slutet av år 2007 ställer man sig bland 
annat frågan om det finns ett behov av ett tydligare barnperspektiv i 4 kap. 
FB och om principen om barnets bästa bör komma till bättre uttryck i 
lagtexten. Man menar att det inte är tillräckligt klart i vilka fall en adoption 
kan anses vara till fördel för barnet. Eftersom en grundlig översyn av FB:s 
adoptionsregler inte skett sedan slutet av 1980-talet, då 
Förmynderskapsutredningen lade fram sitt slutbetänkande 
”Adoptionsfrågor”, måste det anses skäligt att en ny översyn sker. 
Personligen anser jag dock inte att det krävs några större förändringar i 4 
kap. FB, vilket jag avser förklara närmare genom att bland annat referera till 
aktuell lagtext.  
 
I 4 kap. 6 § FB stadgas att: 
 

”Rätten skall pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum. 
Tillstånd får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet samt 
sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars 
med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och 
barnet finns särskild anledning till adoptionen.” 
 

I direktivet ges utredaren bland annat uppdraget att undersöka om det, för att 
tydliggöra i vilka fall en adoption kan anses vara till fördel för barnet, i 
lagtexten borde anges vilka omständigheter som särskilt skall beaktas. Detta 
skulle i så fall kunna stärka barnperspektivet. Jag anser emellertid inte att en 
sådan lösning är lämplig. Även om det med nödvändighet inte skulle 
innebära att barnets bästa vid en adoption exakt definieras, finns det ändå en 
risk att en dylik lösning leder till låsta definitioner. Detta riskerar i sin tur att 
minska flexibiliteten i det enskilda fallet.  
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I grund och botten handlar adoptionens lämplighet om de sökandes 
lämplighet och man skulle förvisso kunna tänka sig en lösning där de 
sökandes dokumenterade lämplighet anges som en av de omständigheter 
som särskilt skall beaktas. Frågan är dock om detta är nödvändigt. Om man 
ser till internationella adoptioner kan man konstatera att en prövning inte 
alltid görs av svensk domstol, men att ett medgivande enligt 6 kap. 12 § SoL 
alltid krävs, vilket innebär att de sökandes lämplighet grundligt undersökts 
genom en hemutredning. På det sättet är adoptanternas dokumenterade 
lämplighet en förutsättning för att adoptionen över huvud taget skall hamna 
i tingsrätten. Om barnet inte fyllt 18 år, skall rätten alltid inhämta ett 
yttrande från socialnämnden, vilket gäller även vid inhemska adoptioner. 
Som nämnts i avsnitt 5.4.1.4 skall socialnämnden bland annat bilda sig en 
uppfattning om lämpligheten i adoptionen, och detta yttrande om 
adoptionens lämplighet torde i praktiken bygga på den tidigare gjorda 
hemutredningen.  
 
FB:s stadgande om att tillstånd får ges endast om adoptionen är till fördel 
för barnet kompletteras således genom reglerna om socialnämndens yttrande 
och medgivande. Jag anser därför att barnperspektivet avseende adoption är 
tillräckligt tydligt, särskilt eftersom ovanstående regler förtydligades år 
2004, just i syfte att stärka barnperspektivet. Det skulle däremot vara 
lämpligt att ”till fördel för barnet” byts mot ”till barnets bästa”. Även om en 
sådan ändring är av rent språkligt slag skulle det innebära en 
samstämmighet med Barnkonventionen, 1993 års Haagkonvention och 
övrig svensk lagstiftning rörande barn.  
 
Utredaren skall enligt direktivet vidare bland annat ta ställning till om 
reglerna kring socialnämndens yttrande behöver ändras eller kompletteras 
för att det skall kunna säkerställas att adoptionen är till barnets bästa. Man 
menar att det delvis framstår som oklart hur långt socialnämndens 
utredningsskyldighet sträcker sig och att detta kan innebära problem, 
särskilt vid internationella adoptioner. Denna fråga togs även upp av 
Förmynderskapsutredningen som föreslog att lagtexten skulle kompletteras 
med en bestämmelse om att i de fall någon av barnets föräldrar har sitt 
hemvist utomlands, ”skall det föreligga yttrande från behörig myndighet 
eller organisation i hemvistlandet.”189 Förslaget ledde inte till lagstiftning, 
troligtvis beroende på att det i många fall inte fanns reella möjligheter att 
kräva in sådana yttranden. I och med att alla internationella adoptioner 
sedan år 1997 som huvudregel måste ske via en auktoriserad 
sammanslutning, samtidigt som kraven har skärpts avseende dessa 
organisationers verksamhet, är situationen emellertid annorlunda idag. 
Genom organisationerna finns gedigna kontakter och ett starkt samarbete 
med organisationer och myndigheter i ursprungslandet och det torde därför 
inte innebära några större problem att inhämta yttrande från dessa. Jag anser 
det därför lämpligt att Förmynderskapsutredningens förslag i frågan prövas 
på nytt.  
 

                                                   
189 SOU 1989:100, s. 235 
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7 Avslutande kommentar  
Sedan adoptionslagens införande år 1917 har samhället genomgått stora 
förändringar och synen på familjen, barnuppfostran och vad som är att anse 
som barnets bästa har utvecklats och reformerats. Hela tiden sker en 
växelverkan mellan adoptionsinstitutet och samhället, där 
adoptionslagstiftningen följer samhällets utveckling samtidigt som 
lagstiftningen bidrar till att påverka samhällets attityder, till exempel i fråga 
om homosexuellas rätt att prövas som adoptanter. De inhemska 
adoptionerna har minskat kraftigt och idag är det i stället de internationella 
adoptionerna som ”skapar” nya svenska familjer. I en proposition från år 
2004 sägs att ”syftet med internationell adoptionsförmedling är att ge de 
barn, som inte kan tas om hand på lämpligt sätt i sitt hemland, en familj i ett 
annat land”190 men faktum kvarstår ändå att de internationella adoptionerna 
var, och till viss del fortfarande är, ett svar på problemet med alltför långa 
svenska adoptionsköer. Adoptionsinstitutets syfte har förskjutits från att 
enbart vara en väg att ge föräldralösa och övergivna barn ett tryggt hem, till 
att även bli ett sätt att bilda familj. Reglerna om adoption har ändrats ett otal 
gånger, men principen om barnets bästa är nu liksom då det avgörande 
kriteriet för adoptionens lämplighet. Barnets bästa skall vara första prioritet 
och de som vill adoptera måste därför stå tillbaka för barnets intressen. 
Barnet skall inte ges ett bra hem, utan bästa möjliga hem.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
190 Prop. 2003/04:131, s. 26 
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