
Helena Nilsen 

Socionomprogrammet diakonala inriktningen, Institutionen för socialt arbete 

Socialt arbete, uppsats 15 hp SD82  

Handledare: Marie Nordfeldt 

Examinator: Anders Kassman 

Opponent: Pia Falkenberg 

 

 

 

 

 

 

  

Varför är det så få inhemska adoptioner i Sverige? 

En komparativ studie mellan Sverige och Norge om familjehemsplacerade barns 

varaktighet. 

 

Why are there such few national adoptions in Sweden? 

A comparative study between Sweden and Norway when it comes to foster care. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

Förord 

Jag har i olika sammanhang genom åren hört hur Norge ses som ett föregångsland inom 

mycket. Dessa tankar om att Norge ligger steget före Sverige inom bland annat 

familjehemsvården har fått mig intresserad av att göra en komparativ studie mellan Sverige 

och Norge. Valet föll på inhemsk adoption. Min utgångspunkt är att lika länder har olika 

praxis. Uppsatsförfarandet har varit intressant och jag vill tacka några för deras insatser under 

min skrivprocess.                         
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Lennartsson som har varit väldigt berikande och värdefullt. Jag vill även tacka mina 

underbara vänner Anna Wiik och Marika Saarela för ert engagemang. Jag vill också tacka min 

mamma, pappa, lillebror Johan och hans sambo Mana samt mina svärföräldrar för er tro på 

mig och för att ni alltid ställer upp! Men mest av allt vill jag tacka min familj, min älskade 

man och son. Håvard, du finns alltid vid min sida med din kärlek, ditt lugn, din värme och 

godhet. Tack för ditt stöd och din hjälp! Drivkraften att bli klar har jag min son Elliot att tacka 

för. Du är mitt allt, min älskade skatt.      

Avslutningsvis vill jag tack min allra bästa vän Susanna Alexius, för din uppmuntran och 

ditt stöd genom alla dessa år av studier. Jag vill även tacka dig för din ovärderliga hjälp med 
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Sammanfattning 

I Sverige och Norge finns det en likartad historisk utveckling av barnavårdssystemen. De kom 

till ungefär samtidigt vid slutet av 1800-talet, och fick en liknande uppbyggnad med 

barnavårdslagar, barnavårdsnämnder och barnavårdsinstitutioner. När det gäller praxis kring 

att placera barn utanför hemmet finns det dock tydliga skillnader.    

I Norge blev 43 familjehemsbarn inhemskt adopterade under 2007 och i Sverige förra året, 

2008, blev ett familjehemsbarn adopterat. Det är intressant att påpeka att av de 43 

familjehemsbarn som adopteras i Norge under 2007 är cirka 15-20 av dem tvångsadopterade. 

Forskning visar tydligt att ur ett barnperspektiv är varaktighet och stabilitet viktigt. Adoption 

är ett sätt att skapa en trygghet för barnen. Varför är det då så få adoptioner i Sverige jämfört 

med Norge? Länderna har två likartade välfärdssystem och likvärdiga ideologier men handlar 

olika i praxis.        

Studien tar upp den svenska och norska lagstiftningen för att tydliggöra de likheter och 

skillnader länderna emellan. För att se till barnets bästa vid familjehemsplaceringar och vid 

adoption finns särskilda bestämmelser i lagen och i barnkonventionen.  

Studien är uppbyggd utifrån ett jämförande perspektiv, där jag jämför Sverige och Norge 

och lägger min tonvikt på den historiska kontexten kring barnavården och lagstiftningen. Hur 

de respektive ländernas praxis och lagstiftning har växt fram utifrån det historiska 

sammanhanget. Att gör en historisk kontextuell analys kan uttryckas i termer av path 

dependence eller stigberoende.      

De nationella skillnaderna mellan Sverige och Norge hänger dels samman med olika 

prioriteringar och värderingar inom den sociala barnavården, dels med vilka resurser som 

finns tillgängliga. Även om ”kärnproblemen” är de samma i de olika länderna, avspeglas i det 

praktiska arbetet att det råder olika nationella normer och syn på barns situation och vad som 

är bäst att göra när det uppstår problem. I studien framkommer att det är osannolikt att 

olikheterna i praxis egentligen har att göra med skillnader i barns situation. Barns 

levnadsförhållanden är förmodligen ganska lika i Sverige och Norge. Skillnaderna ligger i 

lagstiftningen och i synen på vem som i praktiken kommer i främsta rummet, barnet eller 

föräldern. 
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1. Problemområde, syfte och frågeställning 

1.1 Inledning 

I Sverige och Norge finns det en likartad historisk utveckling av barnavårdssystemen. De kom 

till ungefär samtidigt vid slutet av 1800-talet, och fick en liknande uppbyggnad med 

barnavårdslagar, barnavårdsnämnder och barnavårdsinstitutioner. När det gäller praxis kring 

att placera barn utanför hemmet finns det dock tydliga skillnader (Sallnäs, 2000). 

I Sverige förekom huvudsakligen inhemska adoptioner fram till 1960-talet. Under 

framförallt 1970-talet ökade de internationella adoptionerna kraftigt medan de inhemska 

minskade (DS 2001:53). I Sverige har debatten om inhemsk adoption tagits upp igen. Det för 

att möjliggöra trygghet för de familjehemsplacerade barnen. Debatten har bland annat handlat 

om att införa en ny socialpolitik som ser till barns rätt till stabila uppväxtvillkor och kapabla 

föräldrar, vilket skulle öka chanserna för barn som har haft oturen att få en väldigt dålig start 

(http://www.dn.se/nyheter/sverige/lattare-adoptera-fosterbarn-1,625818). Vad behövs för att 

systematiskt pröva inhemsk adoption som ett alternativ? Regeringen skulle i så fall ta initiativ 

till en helt ny lagstiftning. 

Förslag om ”permanenta placeringar” har lagts vid remissyttranden (SOU 2000:77). Det är en 

form som förekommer i andra länder däribland Norge för att tillförsäkra placerade barn en 

hemvist. I Sverige lämnades många förslag i anslutning till remissyttrandet Omhändertagen -

samhällets ansvar för utsatta barn och unga (SOU 2000:77). Resultatet blev ett tillägg i lagen 

som säger att efter tre år sedan en placering gjorts ska en utredning om vårdnadsöverflyttning 

göras (SoL 6 kap 8 §). I DN (http://www.dn.se/nyheter/sverige/lattare-adoptera-fosterbarn-

1,625818) uttalar sig Ingela Thalén, ordförande i Riksförbundet Bris, om frågan och menar 

om de biologiska föräldrarna inte har kommit på fötter inom ett eller två år - då bör 

familjehemsföräldrarna få överta vårdnaden, i alla fall om det handlar om ett litet barn. Ingela 

Thalén förordar fler vårdnadsöverflyttningar, och hon anser att adoption borde kunna vara en 

bra lösning i många fall. Hon säger:  

  Detta kan tyckas vara grymt mot ursprungsföräldrarna, men den osäkerhet vi utsätter fosterbarnen för i 

dag är ännu grymmare. Men de adopterade barnen måste få behålla kontakten med ursprungsföräldrarna, det är 

viktigt (http://www.dn.se/nyheter/sverige/lattare-adoptera-fosterbarn-1,625818).  

Det finns ännu inte något i lagen som säger hur länge ett barn kan vara placerat. I Norge 

finns det en bestämmelse om att när ett barn varit placerat mer än två år ska en planering 

göras för barnets framtida boende. Underlaget ska underställas länet (§ 4-15 Barnevernloven).

 I Norge blev 43 familjehemsbarn inhemskt adopterade under 2007 och i Sverige förra året, 

2008, blev ett familjehemsbarn adopterat. Det är intressant att påpeka att av de 43 
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familjehemsbarn som adopteras i Norge under 2007 är cirka 15-20 av dem tvångsadopterade. 

Mer om vad det innebär i avsnittet om lagstiftningen. Fosterbarnsforskning visar tydligt att ur 

ett barnperspektiv är varaktighet och stabilitet viktigt (Vinnerljung, 1996 se även Cederström, 

1990).  Adoption kan vara ett sätt att skapa varaktighet för barnen. Varför är det då så få 

adoptioner i Sverige jämfört med Norge? Länderna har två likartade välfärdssystem och 

likvärdiga ideologier. Lika länder men olika praxis. 

1.2 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att förklara varför det är så få inhemska adoptioner i Sverige. 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är disponerad i sju kapitel. Kapitel ett innehåller problemområde, syfte och 

frågeställning. Kapitel två tar upp de tillvägagångssätt jag använt mig av under studiens gång. 

Kapitel tre innehåller tidigare forskning och en diskussion om inhemsk adoption i Sverige. 

Kapitel fyra och fem är den centrala delen i studien där jag presenterar mitt empiriska 

material. Först ger jag en genomgång av lagstiftningen i respektive land som behandlar 

adoption, vård utanför hemmet och barnets bästa utifrån barnkonventionen. Vidare tar jag upp 

en historisk skildring av Sverige och Norges barnavård och familjhemsvård. I kapitel sex 

redogör jag för analysen av min empiri. Slutligen innehåller kapitel sju mina avslutande 

kommentarer och tankar om vidare forskning i ämnet. 

2. Metod 

För att förklara varför det är så få inhemska adoptioner i Sverige har jag valt att genomföra en 

komparativ studie mellan Sverige och Norge om familjehemsplacerade barns varaktighet. Min 

problemformulering utgår från att en varaktig hemvist ger barn trygghet och ett alternativ är 

att pröva adoption.  För att besvara syftet görs en jämförelse av den svenska och norska 

lagstiftningen med de kapitel och paragrafer som är relevanta för studien. I den historiska 

delen beskrivs den svenska och norska barnavården och familjehemsvården under 1900- talet 

fram till i dag. För att införskaffa mig en uppfattning i det specifika området har jag i denna 

studie använt mig av en kvalitativ forskningsansats (Neuman, 2003). Jag har sökt förståelse 

för uppfattningar uttryckta i litteratur och jag har därmed som tillvägagångssätt genomfört en 

litteratur – och dokumentstudie (a.a.). Jag har därmed använt mig av sekundärdata då denna 

studie inte bygger på observationer eller intervjuer. Vissa referenser i det material jag har 

hittat har väglett mig till primärkällan men de gånger jag inte funnit den i de databaser jag 

använt mig av har jag fått använda sekundärdata. Den norska litteraturen – och 
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dokumenthanteringen har översatts från norska till svenska utifrån min språkhantering och 

tolkning . Tillförlitligheten är relativt stor då jag behärskar det norska språket väl men vid 

översättningar präglas innehållet mer av en egen tolkning än vi texthantering skrivet på sitt 

modersmål. Jag har valt att använda det norska begreppet på lagar och instanser. Då det 

tydligt framkommer i studien vad dessa norska begrepp innebär har jag valt att inte 

systematiskt översätta dem. ·  

Studien använder sig av en komparativ metod. Vad som kännetecknar komparativa studier 

är ett antagande om att det finns likheter eller skillnader mellan i mitt fall länder som är 

viktiga att studera för att få en förståelse för det som avses att undersöka (Denk, 2002). Varför 

genomförs komparativa studier? Det övergripande syftet med komparativa metoder i min 

studie är att ge en beskrivning av Sveriges och Norges barnavårdshistoria och lagstiftning och 

dess betydelse för planeringen av familjehemsplacerad barns varaktighet och stabilitet för att 

ge dem en trygg hemvist. Det finns olika typer av komparativa studier (a.a.). Denna studie 

bygger både på en beskrivande och förklarande komparativ studie. Den beskrivande studien 

syftar till att klarlägga ländernas historiska omständigheter och utifrån det konstatera om det 

finns likheter/skillnader. Förklarande studier syftar till att också förklara varför situationen ser 

ut som den gör. Den ställer frågor om varför det finns likheter/skillnader mellan länderna eller 

hur olika länders ställningstagande kring en viss fråga tagit form (a.a.). Det anser jag vara 

relevant för studien där syfte är att förklara och förstå varför och om det ser olika ut i de 

länder jag har för avsikt att jämföra samt frågan om varför det är så få inhemska adoptioner i 

Sverige i förhållande till Norge.    

 

2.1 Material och materialbehandling 

Jag har inhämtat mitt material på Ersta Sköndal högskolas bibliotek, Stadsbiblioteket och 

Stockholms Universitetsbibliotek. Materialet har på plats sammanställts elektroniskt. Jag har 

även använt mig av internetsök vid informationshämtning om Norges barnavårdshistoria, 

familjehemsvård och lagstiftningen. Det har hjälpt mig att finna relevant källhänvisning om 

ämnet som jag vid ett senare tillfälle har inhämtat på Stockholms Universitetsbibliotek.  

2.1.1 Juridiksökning och material 

De lagar som har haft särskild betydelse för min studie är Föräldrabalken, Socialtjänstlagen, 

samt Barnevernloven och Adopsjonsloven. Utrikesdepartementets (UD) information - 

konventionen om barns rättigheter har använts som en generell informationskälla.  
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2.1.2 Litteratursökning och forskningsöversikt 

Jag har gjort sökningar i databasen Libris samt andra sökmotorer som Ersta Sköndals 

högskolas bibliotek, Stadsbiblioteket och Stockholms Universitetsbibliotek. Jag har utgått 

från ett ämnesord i min sökning, en så kallad systematisk sökning (Sandgren 2007). De 

sökord jag har använt mig är: barnavård, barnevern, inhemsk adoption och innenlands 

adopsjon. Sökordet barnavård gav 890 träffar i Libris och barnevern gav 47 träffar. Dessa 

databassökningar har lett fram till några centrala källor för min studie. Ingen av sökorden 

inhemsk adoption eller innenlands adopsjon gav några träffar. Jag har då sökt information på 

norska barnavårdens hemsida www.bufetat.no samt sökt vidare på Libris med sökorden: 

nationell adoption och svensk adoption. Sökordet svensk adoption gav 15 träffar.  Jag blev 

förvånad att det inte blev någon träff på inhemsk och nationell adoption. Det säger en del om 

attityderna kring ämnet och att frågan inte varit aktuell sedan minskningen av inhemska 

adoptioner under 60-talet. Jag fick några träffar på sökordet svensk adoption och de innehöll 

material som behandlade historiken kring adoptioner i början av 1900-talet. Ett av dem är 

Barbro Nordlöfs FoU - rapport Svenska adoptioner i Stockholm 1918-1973 (2001) som jag har 

använt mig av i studien.        

Jag har även använt mig av en så kallad kedjesökning som innebär att källhänvisningar i en 

text leder till vidare referenser (Sandgren 2007). På detta sätt har jag funnit ett breddare 

forskningsfält.      

Gunvor Andersson och Anna Hollanders redigerade volym Barnet i den sociala 

barnavården (1996) har varit central i beskrivningen av den svenska barnavårdens historia. I 

avsnittet den sociala barnavården ger Tommy Lundström en beskrivning av barnavårdens 

framväxt. Marie Sallnäs har i sin avhandling Barnavårdens institutioner – framväxt, ideologi 

och struktur (2000) tagit upp historisk utveckling av barnavården samt diskuterat barn och 

familjebegreppet.  Bo Vinnerljung är en känd forskare inom området fosterbarn och 

fosterbarnsvård. Jag har använt mig av kapitel tre - återförening och stabilitet i 

uppväxtsituationen - i hans bok Svensk forskning om fosterbarnsvård. Boken har även varit 

central vid beskrivningen av familjehemsvården i Sverige. Den norska litteratur som har varit 

central i studien är Knut Lindboes bok Barnevernrett (2008) och Kari Ofstad och Randi Skars 

Barnevernloven: med kommentarer(2004).  
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2.2 Teoretisk tolkningsram  

Den teoretiska tolkningsramen är ett verktyg för att använda sig av vid bearbetning av det 

empiriska materialet samt vid analysen av en studie. Jag har valt att pröva att använda mig av 

path dependence eller stigberoende i studien.  

Studien är uppbyggd utifrån ett jämförande perspektiv, där jag jämför Sverige och Norge 

och lägger min tonvikt på den historiska kontexten kring barnavården och lagstiftningen. Hur 

de respektive ländernas praxis och lagstiftning har växt fram utifrån det historiska 

sammanhanget. Att gör en historisk kontextuell analys kan uttryckas i termer av path 

dependence eller stigberoende. Bengtsson med flera (2006) beskriver stigberoende som den 

grundläggande orsaksmekanismen i mera historiska varianter av institutionalistisk teori.  

Grundtanken med teorin är att om den historiska utvecklingen går in en bestämd riktning vid 

en tidpunkt, kommer några, annars rimliga utvecklingsalternativ att vara svårframkomliga vid 

en senare tidpunkt. Vidare är tanken också att stigberoende belyser två politiska fenomen: det 

ena är den historiskt bestämda strukturella, kulturella och institutionella begränsningar som 

kan inskränka uppfattandet av möjlighet till förändring, det andra hur socialt bestämda 

trögheter (Bengtsson m fl., 2006) kan begränsa viljan till förändring eller bryta en pågående 

utveckling i en bestämd riktning. Författarna (2006) menar att vid samhällsvetenskapliga 

studier är en variant av stigberoende att föredra, som de kallar svagt stigberoende. 

Utgångspunkten blir då att stigberoende alltid föreligger – i högre eller lägre grad. Alltså en 

idealtypisk tolkningsram som tar för givet att ett visst utfall i princip alltid kan spåras tillbaka 

till tidigare händelser på underlag av empirin och av någon samhällsvetenskaplig teori. 

Perspektivet svagt stigberoende innebär det som studien bygger på, en typ av analys som 

fokuserar historiska händelser och specificerar vilka delar som ”stigen” består av (a.a.). Ett 

sådant perspektiv säger att historien spelar roll och det blir upp till forskaren att identifiera på 

vilket sätt och genom vilka slags processer som historien spelar roll. För studien innebär detta 

perspektiv av svagt stigberoende sammanfattningsvis att den sociala barnavården i Sverige 

och Norge bestäms av ett tidigare skeende. Dessa historiska förutsättningar kan medföra 

trögrörlighet (Bengtsson m fl., 2006), men det kan också via inre institutionella spänningar 

föranleda till viktiga förändringar. Det logiska sättet att spåra stigberoende i den sociala 

barnavården är att systematiskt kartlägga dess historia, att se till viktiga beslut kring 

lagstiftning. Stigberoendet blir synligt i beslutens innehåll, i den politiska debatten och i den 

allmänna diskursen. Detta är en kortfattad beskrivning av den teoretiska diskursen om 

stigberoende. De viktigaste infallsvinklarna i den teoretiska tolkningsramen kommer vara 
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utgångspunkten för den empiriska studien samt den svenska och norska jämförelsen som 

anförs i studien.  

2.3 Forskningsansats 

Studien utgår från en hermeneutisk forskningsansats då mitt syfte är att förstå och tolka 

(Sohlberg, 2009) hur Sverige och Norges praxis och lagstiftning ser ut i arbetet med 

familjehemsplacerade barns varaktighet. Hermeneutiken innehåller många olika delmetoder 

med skiftande inriktningar. En av dessa är det induktiva perspektivet där tolkningen växer 

fram under hand utifrån det material som förekommer (a.a.).  Denna studie är av en induktiv 

karaktär. 

2.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att man undersöker det som man har för avsikt att undersöka (Bergström & 

Boréus, 2005). Det innebär om huruvida den undersökning man genomför för att besvara en 

bestämd fråga verkligen kan ge svar på just denna fråga (a.a.). I min studie har jag för avsikt 

att använda mig av de material och tillvägagångssätt som lämpar sig för att uppnå mitt syfte.

 Inom empiriska studier är det viktigt med precision. Detta brukar kallas för 

reliabilitetsaspekten (Neuman, 2003). I min användning av detta begrepp med fäste i en 

empirisk vetenskapssyn är förutsättningen för god reliabilitet att vara tillräckligt noggrann i 

sin källhantering och tolkning av den empiri jag har för avsikt att använda i studien 

(Bergström & Boréus, 2005).  

2.5 Avgränsning och urval 

Denna studie är långt ifrån heltäckande. Jag har valt att avgränsa mig till de 

familjehemsplacerade barnen i frågan om inhemsk adoption.  Placeringar av ungdomar inom 

institutionsvården skulle kunna lyftas fram inom studiens syfte om varaktighet som trygghet 

för barn och ungdomar. Studiens omfattande begränsning i tid möjliggör inte detta. Valet av 

familjehemsplacerade barn utgår från den forskning som visar att det bästa för barnet är att få 

en varaktighet i vården (familjehemmet) och ett alternativ skulle kunna var adoption. Barnen 

knyter ofta an till familjehemmet och vid en längre vistelse kan ett uppbrott medföra 

otrygghet för barnet, speciellt för yngre barn.  

Urvalet för denna komparativa studie är vilka länder som ska undersökas och varför. Båda 

dessa val motiveras utifrån studiens forskningsproblem. Valet av länder kommer självklart att 

påverka analysens utformning och möjligheter. Jag vill med studien jämföra Sverige med ett 

likartat välfärdssystem och belysa dem ur en historisk kontext för att förklara och förstå 

olikheter vid planeringen av familjehemsplacerade barns varaktighet och stabilitet.  
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2.6 Etiska överväganden 

De etiska riktlinjerna som avser forskning om människor kommer inte att vara aktuell i denna 

studie eftersom denna uppsats enbart baseras på litteraturstudier. Jag kommer ändå att ta del 

av Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor och de 

forskningsetiska principerna som bland annat innehåller informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

3. Tidigare forskning 
Det finns ingen som jag hittat tidigare forskning på inhemsk adoption i jämförelsen Sverige 

och Norge. Däremot finns det en del forskning kring permanenta planeringar inom 

familjehemsvården USA, England och Norge. Jag har valt att ta upp USA och England som 

exempel på forskning för familjehemsplacerade barns varaktighet. Principen om varaktighet 

eller på engelska permanency planning tillämpas även i Norge men inte i Sverige. 

Avslutningsvis har jag valt att lyfta fram diskussionerna om inhemsk adoption i Sverige. 

Både amerikansk och brittisk barnavårdslagstiftning förändrades under 80-talet, bland 

annat mot bakgrund av att det var många familjehemsbarn som aldrig återvände hem 

(Vinnerljung, 1996). De blev oplanerat kvar i vården under lång tid och utsattes för 

återkommande omflyttningar inom vården. Det gjordes därmed ändringar i lagstiftningen. Nu 

har både USA och England principer för varaktighet så kallade permanency planning, vilket 

innebär att vården ska tillförsäkra barnen en stabil uppväxtmiljö som ska ge dem ”en familj 

för livet”(a.a.). Från början ansåg man i USA att varaktigheten främst skulle åstadkommas 

genom adoption. I England följde man även den tankegången. I båda länderna har nu fokus 

ändrats, i USA genom The Adoption and Safe Family ACT, 1997 och i England genom The 

Children Act, 1989 (SOU 2000:77). Nuförtiden betonas i stället både stödet till familjer för att 

undvika att barn behöver placeras och barnets återförening med ursprungsfamiljen när barnet 

är placerat. I båda länderna finns dock möjlighet till adoption mot föräldrarnas vilja kvar. I 

USA genomförs fortfarande många adoptioner både med och utan föräldrarnas samtycke, och 

i England finns starka krafter som pläderar för en ökning av adoption av barn i alla åldrar 

(SOU 2000:77).         

Vinnerljung (1996) menar att det både den svenska och de angloamerikanska 

erfarenheterna och den internationella forskningen om familjehemsvården underbygger 

särskild granskning av två områden. Den ena är återförening av 

familjehemsbarn/ursprungsföräldrar och den andra är stabiliteten i uppväxtsituationen, i första 

hand för de barn som är långvarigt familjehemsplacerade (a.a.). Inom den internationella 
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forskningen verkar det enligt författaren (Vinnerljung, 1996) förefalla en liknande uppfattning 

om att de första sex till arton månaderna efter placeringens påbörjan är avgörande för om 

barnet återvänder hem eller inte, och att målinriktade insatser för återförening ger tydliga 

resultat. Vinnerljung (1996) anser att det inte finns liknande forskning om svenska 

familjehemsbarn. I fråga om adoption visar tidigare amerikansk forskning på att när 

amerikanska familjehemsföräldrar adopterar sina familjehemsbarn blir det ett positivt resultat 

jämfört med barn i fortsatt familjehemsvård. Det finns även där inget likande i svensk 

forskning (a.a.). De enda uppgifterna om adopterade familjehemsbarn som funnits i svensk 

forskning finns enligt Vinnerljung (1996) i Bohman & Sigvardssons (1990) tidigare studie av 

adoptionsaktuella spädbarn som sedan växte upp hemma, adopterades eller 

familjehemsplacerades. Av de barnen blev sjuttio procent adopterade före sin sjuårsdag.

 Barth, amerikansk adoptions – och fosterbarnsforskare, har skrivit en komparativ analys av 

svensk och amerikansk barnavårdspolitik. Där framkom det att svenska socialarbetare har en 

anmärkningsvärd restriktiv inställning till att familjehemsbarn adopteras: 

Swedish social workers do not promote adoption of children even when parents are unable or unwilling to 

care for their children. Indeed, they may not promote adoption even when birth parents ask them to (Barth 

1992, s.41). 

Följande avsnitt har visat på utländsk forskning kring begreppet permanency planning och 

det är tänkvärt att liknande forskning inte finns i Sverige. Vidare tar jag upp diskussionerna 

om inhemsk adoption i Sverige. 

 

3.1 Inhemsk adoption  

 Det finns ett traditionellt motstånd mot inhemsk adoption i Sverige, vilket innebär att de 

flesta svenska barn som inte kan bo hemma familjehemsplaceras. En av anledningarna till 

motståndet mot inhemsk adoption är från 40- och 50-talens moraliserande syn på 

ensamstående mammor som ledde till framtvingade adoptioner på orimliga grunder (Nordlöf, 

2001). Enligt Nordlöf (2001) finns det därmed en historisk, kollektiv känsla av skuld bakom 

utvecklingen av minskning av inhemska adoptioner.  Under 1900-talet omhändertogs 

hundratusentals barn av samhället.  Hösten 2008 utkom en antologi ”det är ju inte jag som 

gjort fel” (Sjökvist, 2008). Den har sammanställt fjorton berättelser om uppväxten på 

barnhem och i familjhem. Många av dessa barn, i dag vuxna, utsattes för övergrepp och 

grymhet. Detta har lett till debatter om alternativ till familjehemsplaceringar. Ett av dem är 

inhemsk adoption. De som ställer sig positiva till adoption menar att många av de barn som 

har bott i familjehem hade haft det tryggare om de hade blivit adopterade i stället. En adoption 
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innebär ett definitivt hemmahörande resten av livet, som inte upphör när barnet blivit 

myndigt. Argumentet emot utgår från att barnet har rätt till sina biologiska föräldrar och att 

vid en adoption bryts de biologiska banden. Förr i tiden bröts de biologiska banden vid en 

adoption men i dag sker arbetet på ett helt annat sätt. Nu behöver en adoption inte innebära att 

biologiska föräldrar och barn aldrig mer träffas. I de fall då det vore bättre med en inhemsk 

adoption måste man försöka hitta former för att de biologiska banden på något sätt 

omhändertas menar Ingrid Stjerna (www.readersdigest.se/oct02.php). Det har debatterats 

kring just den frågan om adoption innebär att alla band till de biologiska föräldrarna 

försvinner. Det råder en enighet att barnet har rätt att veta sitt ursprung samt att om vilja finns 

behålla kontakten med sina biologiska föräldrar.  

Varje år adopteras ett hundratal barn bort. De flesta är styvbarnsadoptioner eller adoptioner 

av familjehemsplacerade barn, där barnen har uppnått en ålder för samtycke till adoption eller 

kan i vart fall höras. Det är endast ett fåtal barn som adopteras bort vid födseln 

(http://www.socialstyrelsen.se/Aktuellt/Nyheter/2008/Q3/080709.htm).  

4. Den svenska och norska lagstiftningen 
De två centrala svenska lagarna gällande barnen, föräldrarätten och adoptionsärenden är 

Socialtjänstlagen och Föräldrabalken. I Socialtjänstlagen kapitel 6 finns de centrala 

bestämmelserna om vård utanför hemmet. I kapitel 4 i föräldrabalken finns de centrala 

bestämmelserna om adoption. Vad som är för barnets bästa finns med som en röd tråd i dessa 

lagar. Däremot är barnkonventionen inte lagstiftad i svenska lag utan ratificerad. De norska 

centrala lagarna är Barnevernloven (kapitel 4) och Adopsjonsloven. Jag kommer i detta 

avsnitt ge en beskrivning av dessa två lagar utifrån: hur svensk och norsk lagstiftning ser ut 

vid familjehemsplacerade barns varaktighet samt frågan om inhemsk adoption kan vara ett 

alternativ.  

Både i Sverige och i Norge överensstämmer huvuddragen i bestämmelserna om adoption. 

Ett grundläggande villkor för en adoption är att den ska vara till barnets bästa och endast 

starka adoptioner förekommer. Det innebär att adoptionen inte kan hävas. Den nedre 

åldersgränsen för den som vill adoptera är som regel 25 år men tillstånd kan undantagsvis ges 

till yngre personer. I Sverige kan i undantagsfall adoptanten vara 18 år och i Norge 20 år. 

Makar får inte adoptera annat än gemensamt. Däremot kan en make adoptera den andres barn 

– styvbarnsadoption. I Sverige ska barn över 12 år ge sitt samtycke till adoption och i Norge 

har åldern sänkts till 7 år. Det sistnämnda är det som skiljer lagarna åt samt § 4-20 i 

barnevernloven om tvångsadoptioner. 

http://www.socialstyrelsen.se/Aktuellt/Nyheter/2008/Q3/080709.htm
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4.1 Socialtjänstlagen  

1 kap 2§ När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses 

varje människa under 18 år (SoL). Principen om barnets bästa är förankrad i all lagstiftning som rör 

barn men inte tydliggjorts i Socialtjänstlagen. Ovanstående bestämmelse svarar mot innehållet 

i artikel 3 i FN’s barnkonvention. Konventionen om barns rätigheter antogs 1989. Sverige har 

ratificerat konventionen men än så länge har den inte införlivats i lagstiftningen (Norström & 

Thunved, 2007).  Genom en lagändring den 1 oktober 1998 (prop. 1997/98:7,bet. 1997/98: 

LU12, rskr. 1997/98:229, SFS 1998:319) infördes i 6 kap 2 a§ föräldrabalken en 

portalparagraf om barnets bästa. I bestämmelsen slås det fast att barnets bästa ska komma i 

främsta rummet när frågor om vårdnad, boende och umgänge avgörs (Norström & Thunved, 

2007). Genom den nya bestämmelsen knöts regleringen av frågor om vårdnad, boende och 

umgänge närmare till Barnkonventionen där grundsynen om barnets bästa kommer till uttryck 

i artikel 3. Bestämmelsen gäller både de familjerättsliga och de socialrättsliga regelsystemen 

och innebär att när barnets bästa vägs mot andra intressen ska barnets bästa vara en tungt 

vägande faktor. Principen om barnets bästa har sedan länge varit vägledande i lagstiftningen 

om vårdnad. Barnkommittén konstaterade i sitt huvudbetänkande Barnets Bästa i främsta 

rummet (SOU 1997:116) bland annat att 6 kapitel i föräldrabalken sätter barnets bästa i fokus 

samt att bestämmelserna, till skillnad från utgångspunkten i Barnkonventionens artikel 3 om 

att barnets intressen ska vägas mot andra intressen, anger att barnets bästa står över alla andra 

intressen.        

För att ge de familjehemsplacerade barn som har rotat sig i sin nya familj större trygghet är 

ett sätt att flytta den juridiska vårdnaden från de biologiska föräldrarna till 

familjehemsföräldrarna. Detta ska ske om det är uppenbart att det är bäst för barnet, enligt 

föräldrabalken (FB 6 kap 8 §) Har ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem än 

föräldrahemmet och är det uppenbart bäst för barnet att det rådande förhållandet får bestå och att vårdnaden 

flyttas över till den eller dem som har tagit emot barnet eller någon av dem, skall rätten utse denne eller dessa att 

såsom särskilt förordnade vårdnadshavare utöva vårdande om barnet. När ett omhändertaget barn har levt 

i samma familjehem i tre år ska socialnämnden "särskilt överväga" om det finns skäl att gå till 

tingsrätten och begära att vårdnaden flyttas (6 kap 8 § SoL och 13 § LVU) till 

familjehemsföräldrarna. Syftet med överflyttning av vårdnaden är att skapa bättre möjligheter 

för stabilitet och trygghet i vården. För att bestämmelsen ska tillämpas krävs i allmänhet att 

barnet har fått en så stark bindning till sitt nya hem att barnet uppfattar det som sitt eget samt 

att en återförening av barn och biologiska föräldrar ter sig helt orealistisk. Vid övervägandet 

ska socialtjänsten noga väga skäl för och emot en vårdnadsöverflyttning. Särskilt ska beaktas 
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hur umgänget med de biologiska föräldrarna sett ut och hur det fungerat. Socialtjänstens 

ställningstagande ska utgå från vad som är bäst för barnet och det ska motiveras och 

dokumenteras väl (SoL 1 kap 2 §). Frågan om vårdnadsöverflyttning tas upp vid varje 

övervägande/omprövning av vården och kommenteras i det dokument som föreläggs 

stadsdelsnämnden(SoL 6 kap 8 §). När tingsrättens dom om vårdnadsöverflyttning vunnit laga 

kraft är familjehemsföräldrarna inte längre familjehem utan särskilt förordnade 

vårdnadshavare. I och med att barnet fått nya vårdnadshavare har grunderna för vård enligt 

SoL eller LVU bortfallit. Om de nya vårdnadshavarna ska få fortsatt ekonomisk ersättning 

betraktas de som uppdragstagare och utbetalning av ersättningar sköts genom stadens system 

för utbetalning av löner. Kommunerna betalar ut skälig ersättning (SoL 6 kap 11 §). 

 

4.2 Föräldrabalken  

Den första svenska adoptionslagstiftningen saknade bestämmelser om att adoptivföräldrarna 

skulle upplysa adoptivbarnet om adoptionen och om dess ursprung. Några sådana 

bestämmelser infördes inte heller när adoptionsbestämmelserna överfördes till föräldrabalken. 

Från det att adoptionslagen infördes 1917 och fram till 1958 var adoptionerna i Sverige svaga 

adoptioner. När adoptionsinstitutet infördes i Sverige var det vanliga att full öppenhet rådde 

om adoptionen och att kontakt fanns mellan barnet, adoptivfamiljen och den biologiska 

släkten, vari adoptivfamiljen inte sällan ingick.  Sedan 1959 är alla adoptioner starka, det vill 

säga de juridiska banden mellan adoptivbarnet och den biologiska släkten bryts och 

adoptionen kan inte återkallas. År 1970 upphörde möjligheten att häva en adoption i annat fall 

än att den ersätts av en ny adoption. Däremot finns inget förbud mot fortsatta sociala 

kontakter (Nordlöf, 2001)      

Föräldrabalken i Sverige kan likställas med barnevernloven i Norge. Föräldrabalkens 4 

kapitel innehåller således de centrala bestämmelserna om adoption. (I Norge finns 

bestämmelserna om adoption i barnevernloven § 4-20 och i Adopsjonsloven § 2). För att en 

adoption ska komma till stånd krävs ett beslut av domstol efter ansökan av den som vill 

adoptera. Den som har fyllt 12 år får i normalfallet inte adopteras utan eget samtycke (FB 5§).  

Den som inte har fyllt 18 år får inte heller adopteras utan föräldrarnas samtycke. Samtycke 

behövs dock inte av en förälder som lider av en allvarlig psykisk störning, är utan del i 

vårdnaden eller befinner sig på okänd ort. Gäller detta båda föräldrarna ska samtycke till 

adoptionen i stället lämnas av särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet (5a §). 

 Adoptionsärenden handläggs enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden.  Innan 
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domstolen beslutar om adoption ska den pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum. 

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

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

mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen. Vid bedömningen av om 

det är lämpligt att adoptionen äger rum ska rätten, även när barnets samtycke inte behövs, ta 

hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 § första stycket). När 

det gäller rättsverkningarna av en adoption ska adoptivbarnet efter adoptionen anses som 

adoptantens barn och inte som barn till de biologiska föräldrarna. Enligt 4 kap 10 § FB skall 

tingsrätten, innan den beslutar om adoption av barn som inte fyllt 18 år, inhämta yttrande från 

socialnämnden.    

4.3 Barnevernloven 

Barnevernloven från 1953 har sin utgångspunkt i att det är föräldrarna som har det yttersta 

ansvaret för barnet och som ska sörja för att barnet får den omsorg de har behov av. Lagen ska 

verka förebyggande samt stå för social service och stödinsatser. Tvångsåtgärder ska bara 

användas då alla hjälpinsatser har satts in och inte fungerat. Svagheten med den lagen var att 

barnavården kom i en rollkonflikt med sig själv. Den skulle vara ett hjälporgan samtidigt som 

det skulle vara ett organ som satte in tvångsåtgärder. Detta fick kritik då det inte var tydligt 

preciserat i lagtexten om hur tvångsomhändertagandet skulle ske (NOU 2000:12). 

17 juni 1992 beslutade Stortinget att fastställa en ny barnevernlov som tydliggjorde 

rollfördelningen mellan staten, länet och kommunen. Lagen kom även att innehålla en ny 

bestämmelse vid tvångsinsatser, avgörandet lades på ett organ som står utanför och är 

oavhängig av barnavården. Denna lag blev ändrad igen den 21 december 2000. Den viktigste 

skillnaden mellan lagen från 1992 och ändringarna från 2000, var att det lades större vikt på 

barnavårdens roll som en förebyggande instans och att hjälpinsatserna ska löpa över en lång 

tid innan tvångsinsatser övervägs (NOU 2000:12).     

 I Barnevernloven beskrivs familjehem som ett privat hem som tar emot barn till 

uppfostring (§ 4-22). Lagens definition av familjehem täcker ett brett spektrum från tillfälliga 

lösningar hos familjer till professionella familjehem som likställs med institutioner. 

Familjehemmen kan i vissa fall redan ha en relation till barnet, så kallade släktingplaceringar, 

eller så är det familjehem där de inte känner barnet på förhand. Förutsättningen är att valet av 

familjehem ska kunna ge barn trygghet och ett bra hem, och de ska även finnas nödvändiga 

förutsättningar i förhållande till det aktuella barnets behov. Familjehemmet får ett arbetes – 

och utgiftsersättning som är reglerat av Kommunens Sentralforbunde satser, och ska ingå som 
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ett skriftligt avtal med . De senaste tio – femton åren har differentieringen ökat av olika 

familjehemskonstellationer som bland annat förstärkande familjehem och jourhem. 

Förstärkande familjehem tillhandahåller mer resurser så att de är bättre rustade för att ta emot 

barn och ungdomar med stora omsorgsbehov. Jourhem tar emot barn under kortare tid i akuta 

situationer (Ofstad och Skar, 2004).      

Den kommun som har placerat barnet (omsorgskommunen) är den som har ansvaret för att 

följa upp barnet, föräldrarna och familjehemmet. Länet har ansvaret för att rekrytera och 

förmedla familjehem samt ska sörja för att familjehemmet får nödvändig utbildning och 

generell vägledning. Länet har en överordnad tillsyn av kommunen och ska se till att de utför 

de uppdrag som åligger dem enligt lagen (Barnevernloven § 2-3). 1997 lade barne – och 

likstillningsdepartementet (rundskriv Q - 13/97) fram en handlingsplan för att stärka arbetet 

med familjehemmen genom ökad uppföljning, utbildning, avlastning och tillsyn. Målgruppen 

för handlingsplanen var kommuner, län, länsmannen, familjehemsföräldrar och andra 

offentliga instanser. De mål som ska följas upp är: att i god tid planera för framtiden och 

uppföljning av familjehemsbarn innan de fyller 18 år, öka kompetensen och förstärka 

utbildningen av familjhemsföräldrarna, öka rekryteringen av familjehem, förtydliga och 

förbättra samarbetes – och ansvarsförhållandena, öka kunskap och forskning av 

familjhemsbarn och familjehem samt revidera länets familjehemsplaner (NOU 2000:12). 

 I Barnevernloven (§4-14) finns bestämmelserna om vilka placeringsalternativ som finns att 

tillgå vid ett omhändertagande för omsorg om barn. Huvudregeln är att placera barn inom 

barnavårdens omsorg i familjhem eller på institution. I § 4-8 och § 4-12 görs barnutredningar 

som ligger till grund för ett placeringsbeslut. Vidare i Barnevernloven (§4-15) står det att 

innanför de ramar som är beslutat i § 4-14 ska en placering föregås av hänsyn till barnets 

omsorgsbehov. Det ska vidare ta hänsyn till en varaktighet i placeringen och om det är möjligt 

och önskvärt att barnet har ett umgänge och kontakt med föräldrarna. Det står vidare att läsa: 

Allerede ved omsorgsovertakelsen skal barneverntjensten vedta en plan for barnets omsorgssituasjon. Senest to 

år etter fylkesnemndas vedtak skal barneverntjensten vedta en plan for barnets framtidige omsorgssituasjon som 

ikke skal endres uten att forutsetningene for den er falt bort. (Barnevernloven § 4-15, tredje stycket ). 

Det innebär att inom två år från placeringstillfället ska en omsorgs – och tidsplan upprättas för 

att se till barnets behov samt skapa en varaktighet för barnet. Planen är inte bindande och 

gäller bara när länsrätten har godkänt den. Tanken med planen är att se till placeringens 

omfattning om det ska vara en långsiktig placering eller om barnet ska tillbaka till föräldrarna 

(Ofstad och Skar, 2004).     
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I Barnevernloven (§4-20 och Adopsjonsloven § 2), Fratakelse av foreldredreansvar. 

Adopsjon, står det att om länsrätten har omsorg för ett barn (inom familjehem eller institution) 

kan det också ifrånta föräldrarätten från föräldrarna. När barnet står utan vårdnadshavare ska 

länsrätten ombesörja ny vårdnadshavare för barnet. När föräldrarna fråntagits sitt ansvar kan 

länsrätten ge samtycke till adoption i föräldrarnas ställe. Samtycke kan ges om barnet inte kan 

flytta tillbaka till sina föräldrar eller att det kan medföra problem i anknytningen om barnet 

flyttar. Det kan även ges samtycke om adoption vill vara till barnets bästa och om 

adoptanterna har varit familjehemsföräldrar för barnet samt att de har haft som avsikt att ta 

hand om barnet som sitt eget. Denna paragraf i Barnevernloven ger möjlighet till 

tvångsinsatser att adoptera barn inom omsorgen utan föräldrarnas samtycke. I Sverige kan en 

adoption utan föräldrarnas samtycke förekomma under förutsättning att föräldrarna först har 

fråntagits vårdnaden och det kan i praxis ske om vårdnaden flyttas till en särskild förordnad 

förmyndare som sedan lämnar medgivande till adoption.  

Enligt Lindboe (2008) görs det mellan 15-20 tvångsadoptioner i Norge per år. Författaren 

menar vidare att adoption är ett drastiskt ingrepp och står i motsättning till andra åtgärder 

inom barnevernloven. Vid en adoption bryts banden mellan barnet och de biologiska 

föräldrarna. Samtidigt etableras en livslång kontakt mellan barnet och adoptivföräldrarna 

(Lindboe, 2008).  

4.4 Adopsjonsloven 

Bestämmelserna om adoption finns i Adopsjonsloven (Lov 28 februari 1986 nr 8 om 

adopsjon). Ett grundläggande villkor för en adoption är detsamma som i Sverige att 

adoptionen ska vara till barnets bästa. Som nedre åldersgräns för den som vill adoptera gäller 

som huvudregel 25 år men tillstånd kan undantagsvis ges till en person som har fyllt 20 år. 

Det krävs att adoptivföräldrarna är gifta med varandra och andra än äkta makar kan inte 

adoptera gemensamt. Dock kan en make eller en registrerad partner adoptera den andre 

makens respektive partnerns barn, styvbarnsadoption. Barn över 7 år ska ge sitt samtycke till 

adoptionen. För adoption av en underårig behövs vårdnadshavarnas samtycke om sådant kan 

lämnas. En förälder som inte har del i vårdnaden ska om möjligt höras, liksom en förordnad 

förmyndare/vårdnadshavare. Liksom i Sverige förekommer endast starka adoptioner. En 

adoption kan inte hävas. Rättsverkningarna av adoption innebär att den som adopteras får 

samma rättigheters som om den adopterade skulle ha varit adoptivföräldrarnas biologiska 

barn. Den adopterade förlorar all rättslig kontakt med sina biologiska föräldrar och släkt.    
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4.5 Konventionen om barnets rättigheter 

Barnkonventionens grundtanke är att alla barn i världen ska ha samma rättigheter. Nästan alla 

länder har skrivit under Barnkonventionen. Sverige har ratificerat barnkonventionen medan 

Norge har lagstiftat den. ·      

1986 års deklaration om sociala och legala principer med avseende på barnens skydd och 

bästa, med särskild hänsyn till familjehemsplaceringar och nationell samt internationell 

adoption, som antogs av FN:s generalförsamling den 3 december 1986, innehåller inte några 

materiella regler om adoption. I deklarationen fastslås att vid alla placeringar av ett barn i 

någon annans vård än föräldrarnas ska barnets bästa komma i första, artikel 5. I artikel 9 

fastslås att ett familjehemsplacerat eller adopterat barns behov av att få kännedom om sin 

bakgrund ska beaktas av dem som har ansvar för barnet, om detta inte strider mot barnets 

bästa (UD, 2006). Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 

1989. Konventionen trädde i kraft den 2 september 1990 sedan den hade ratificerats av 20 

stater, däribland Sverige och Norge. Genom ratificeringen har Sverige iklätt sig en 

internationell, folkrättslig, förpliktelse att följa konventionens bestämmelser. 

Barnkonventionen är inte direkt tillämplig rätt i Sverige och domstolarna är därför inte 

bundna av konventionens regler såsom av svensk lag. Den används däremot vid tolkningen av 

svensk lag, så att tolkningen står i överensstämmelse med våra internationella åtaganden 

(Ewerlöf m fl., 2004 ). 2003 lagstiftade Norge barnkonventionen i norsk lag. Det innebär 

bland annat att konventionen är direkt inskriven i norsk lag och har företräde om det skulle 

uppstå motstridighet mellan konventionen och annan norsk lagstiftning. För att stärka 

principen om barnets bästa har det införts en ny lagbestämmelse som tydliggör barnets bästa 

som ska vara avgörande i alla beslut som rör barnet. Barnevernloven har också i och med 

denna lagändring sänkt åldern för samtycke från 12 år till 7 år (Lindboe, 2008)    

I Barnkonventionen bekräftas familjen som den naturliga miljön för barnets utveckling och 

välfärd. Barnet har en rätt att, så långt det är möjligt, få vetskap om sina föräldrar och bli 

omvårdad av dem (Ewerlöf m fl., 2004). Konventionsstaterna ska säkerställa att barnet inte 

skiljs från sina föräldrar mot deras vilja utom i de fall då behöriga myndigheter finner att ett 

sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa (a.a.). Grundsynen om barnets bästa 

upprepas i artikel 21 (UD, 2006) om adoption. Det fastslås där att konventionsstater som 

erkänner och/eller tillåter adoption ska säkerställa att barnets bästa främst beaktas. Den 

svenska och norska adoptionslagstiftningens utformning om att rättens tillstånd till adoption 

får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet, motsvarar Barnkonventionens krav.  
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5. Barnavårdens historiska utveckling  

För att förstå Sveriges och Norges tillvägagångssätt vid familjehemsplaceringar och synen på 

dess varaktighet är barnavårdens och familjehemsvårdens historiska utveckling av intresse. I 

följande avsnitt kommer jag att redogöra för en historisk översikt av den svenska och norska 

barnavården, dels hur synen på barnen har utvecklats och dels på hur lagstiftningen ändrats 

över tid. Det kommer även ges en framställning av den framväxande familjehemsvården i 

respektive land.  

5.1 Barnavården i Sverige 

1902 infördes den första barnavårdslagstiftningen i Sverige. Den präglades av social kontroll 

och kom till i första hand för att kontrollera den framväxande industriarbetarklassens barn 

(Lundström, 1996). Lagen innebar att beslut om tvångsomhändertagande av barn kunde ske 

om det gick att förutse att barnen skulle utveckla ”vanart” eller om den unge redan var 

vanartig. Denna lagstiftning kom att kritiseras då man inte omhändertog barn för deras egen 

skull när de for illa (a.a.). 1918 trädde en ny lag i kraft, de så kallade barnavårdslagarna. Det 

var lagen om adoption och senare 1920 intogs lagen om barn utom äktenskap och lagen om 

äktenskaplig börd samt en lag om barn i äktenskap. Dessa lagar kom att sammanföras i en 

föräldrabalk 1950, där lagen om adoption finns i kapitel 4. Där finns den än i dag om än 

omarbetad (Nordlöf, 2001). 1924 kom en ny barnavårdslag som innehöll en mer öppen social 

kontroll där ett ingripande kom att omfatta även barn som for illa genom misshandel eller 

vanvård. Den viktigaste förändringen i 1924 års lag var att barnavården centraliserades i 

obligatoriska barnavårdsnämnder. Barnavårdsnämnder som fick rätt att omhänderta barn mot 

föräldrarnas vilja (Andersson, 1995). Varje kommun skulle upprätthålla en barnavårdsnämnd 

men dessa sköttes i många kommuner av lekmän såsom präster eller folkskolelärare. Detta 

fortskred fram till 1950- talet (Lundström, 1996). Redan i den tidiga barnavårdslagstiftningen 

fanns regeln att barn som inte kan vistas i hemmet i första hand ska placeras i familjehem. 

Denna hållning finns som en i princip obruten linje i hela 1900-talets lagstiftning, åtminstone 

när det gäller längre placeringar (Andersson, 1995).  Den har dock inte gällt de barn som setts 

som vanartade, det vill säga uppvisat provocerande beteendet, eller uppfattats som onormala 

eller sjuka. För dessa grupper har ingen sådan syn uttalats och ett speciellt institutionssystem 

byggdes upp, där vanartade barn skulle skiljas från dem som ansågs vanvårdade (det vill säga 

for illa i sin hemmiljö), och där sjuka, efterblivna och psykopatiska barn hänvisades till 

speciella anstalter (a.a.). 

När 1960 års barnavårdslag trädde i kraft hade det skett mycket i samhället (Lundström, 

1996). För det första hade samhället förändras från materiell nöd och fattigdom till en 
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framgångsrik industrikapitalism där en serie sociala reformer genomförts (a.a.). För det andra 

så anställde kommunerna i ökad utsträckning tjänstemän vilket ledde till en korrekt 

byråkratiskt handläggning. För det tredje etablerades den psykiska barn – och ungdomsvården 

med barnpsykiatri och barnpsykologer, samt deras teorier och metoder för diagnostisering och 

behandling av barns avvikelser. Dessa tre lagar, 1902, 1924 och 1960 präglades av 

förtryckande tankegångar, där åtgärderna trappades upp från det som skulle vara råd och stöd 

till tvångsomhändertaganden (Ewerlöf m fl., 2004).    

Socialtjänstlagstiftningen som trädde i kraft 1982 påverkades av den kraftiga utbyggnaden 

av den offentliga sektorn samt av kritiken av den gamla socialvården (Lundström, 1996). Den 

organisatoriska uppbyggnaden av den offentliga sektorn och det decentraliserades 

beslutsfattande samt den styrning genom ramlagar som skett avspeglades också på 

socialtjänstlagstiftningen (a.a.). Socialtjänstlagen (SoL) ersatte de tidigare vårdlagarna – 

barnavårdslagen, nykterhetslagen och socialhjälpslagen. Den nya lagen innebar ett avstamp 

från den tidigare synen på människor som av olika anledningar behövde samhällets hjälp, och 

utgår i stället från människans tilltro till sin egen förmåga att påverka sin situation. Från att 

tidigare varit i många avseende kontrollerande och överordnad den enskilde kom 

socialtjänsten att vara en mer serviceinriktad och hjälpande instans. Frivillighet och 

självbestämmande var vägledande vid handläggningen av enskilda ärenden inom 

socialtjänsten (Norström & Thunved, 2007).     

Regeringen tillsatte en parlamentarisk utredning (Socialtjänstkommittén) för att se över 

lagen. De ändringar som bland annat gjordes var att tydligare avgränsa och klargöra 

socialtjänstens uppgifter och ansvarsområden. Lagändringarna trädde i kraft 1998 (Norström 

& Thunved, 2007). Barnavårdsnämnderna hade mer eller mindre lagts ned redan på 1970- 

talet, och ersatts av sociala centralnämnder som tog hand om hela individ- och 

familjeomsorgen (Lundström, 1996). Med detta som bakgrund kom 1982 års lag att se 

behovet av hela familjen och inte barnet som en avskild enhet. Det sociala arbetet sågs som en 

samverkan mellan familjen och socialarbetaren (a.a.). Familjen och familjevårdsprincipen var 

viktiga beståndsdelar i detta synsätt, förklaringsmodeller och de 

behandlingsrekommendationer, som dominerar lagstiftningen idag (a.a.). 

Familjehemsplaceringar ses som den sista utvägen då alla andra stödinsatser inte har fungerat. 

Det är ett stort ingrepp i en familj att behöva skiljas åt men ibland ett nödvändigt sådant för 

barnets bästa.        

 En ny lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) trädde i kraft 1990 

(1990:52). I den lagen har större ansvar lagts på kommunerna såväl när det gäller uppföljning 
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av barns förhållanden efter omhändertagandet för vård, då frågan är om det är ett ingripande 

på grund av eget beteende eller utveckling för risker. För att stärka barnperspektivet i LVU 

har ett flertal lagändringar gjorts och trädde i kraft 2003. Det står uttryckligen att barnets bästa 

ska vara avgörande i alla beslut samt att hänsyn till den unges vilja och beaktande av dennes 

ålder och mognad (Ewerlöf m fl., 2004).   

Sedan 1862 års kommunalförordningar har staten delat sin makt med kommunerna. 

Utgångspunkten var att kommunerna fick sitt berättigande från staten, den så kallade 

kommunala självstyrelsen, det var även staten som avgjorde omfattningen av den kompetens 

som kommunerna skulle tilldelas (Vahlne Westerhäll, 2002). Motivet till att staten fördelade 

makten till kommunerna var en strävan efter självständighet gentemot stadsförvaltningen 

(a.a.). Kommunerna har politisk makt men det finns inget i bestämmelserna som säger vad 

som är statens eller kommunens politiska makt. Den kommunala självstyrelsens omfattning 

och funktion fastställdes genom vanlig lag (a.a.). Det står i Socialtjänstlagen (SoL) 2 kap 1§ 

att varje kommun ansvarar för socialtjänsten inom sitt område. Verksamheten skall inom ramen för de 

övergripande målen växa fram med den kommunala självstyrelsen som grund. Endast då kommunen i SoL ålagts 

särskilda uppgifter begränsas denna valfrihet. Ett exempel på det sistnämnda är bestämmelserna till 

skydd för barn och unga (Norström & Thunved, 2007). Staten har det övergripande ansvaret 

för den kommunala verksamheten och utifrån det svenska synsättet på den kommunala 

självstyrelsen är det en nödvändighet menar Vahlne Westerhäll (2002).    

 Barnombudsmannen (BO) har funnits i Sverige sedan 1993. Barnombudsmannen ska i 

första hand verka utifrån barnens intresse. De ska företräda barn och ungdomar vilket innebär 

att det ska vara barns och ungdomars röst i samhället, att göra gällande deras perspektiv och 

kräva respekt för deras mänskliga rättigheter (Clevesköld m fl., 2009). Barnkonventionen är 

barnombudsmannens styrdokument, där uppgiften är att tolka innebörden i barnkonventionens 

artiklar, att peka på brister i lagstiftningen och tillämpning, och utforma förslag till 

förändringar utifrån intentionerna i konventionen (Statens offentliga utredningar 1999:65) 

5.2 Familjehemsvården i Sverige 

Sedan 1980- talet har det skett stora förändringar inom familjehemsvården. Placeringar i 

familjehem har minskat medan institutionsvården för barn och ungdomar har ökat. En 

anledning var att vården har genomgått stora förändringar, både familjehemsvården och 

institutionsvården i och med socialtjänstlagens framväxt. Familjehemsvårdens har de senaste 

tjugo åren förändras genom att kraven och förutsättningarna samt rekryteringen av familjehem 

som åligger uppdragsgivande kommuner har utökas. Med tanke på inställningen till 

familjehemsvård menar Vinnerljung (1996) att man grovt och schematiskt kan säga att det 
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fram till fosterbarnsutredningen (SOU 1974:7) i mitten på 1970-talet fanns ett funktionellt 

synsätt. Detta synsätt innebar bland annat att framhålla möjligheterna med 

familjehemsplaceringar, helst långvariga, och deras fördelar i förhållande till 

institutionsplaceringar. Redan i fosterbarnsutredningens betänkande från 1974 (SOU 1974:7) 

framfördes flera centrala och principiella resonemang som socialutredningen (SOU 1974:39) 

sedan hänvisade till. Fosterbarnsutredningen uppmärksammade det ökande antalet stora, mer 

eller mindre yrkesmässiga familjehemmen. Utredningen gjorde ett klart ställningstagande för 

att alla barnavårdande institutioner i princip skulle drivas i samhällets regi (a.a.) och ville 

endast göra undantag om det gällde utveckling av nya former av vård.  Att vara placerad i 

vård utanför hemmet, främst inom familjehemsvården, är en position som ofta präglas av 

oklarhet och osäkerhet när det gäller vart barnet hör (Ahrne, 1994). Man har inom 

fosterbarnsforskningen uttryckt det framför allt i psykologiska termer enligt Cederström 

(1990). Där anknytningen är ett betydelsefullt inslag. Barn söker sin trygghet i att knyta an till 

någon eller några och om de/dem försvinner om och om igen, skadas barnets tillit och 

trygghet. Känslan av tillhörighet är viktigt för barnets utveckling och vid en placering utanför 

hemmet kan det skapa en osäkerhet hos barnet att inte veta var det hör hemma och till vem 

barnet ska knyta an till (a.a.) Det är därmed en angelägenhet att driva varaktighetsaspekten i 

allmänhet vid en placering och i synnerhet vid placering av små barn.      

 Endast några år efter det att Socialtjänstlagen trätt i kraft, fanns tecken på en något ändrad 

hållning från statens sida i frågan om institutionsvårdens roll i barnavården. 

Socialberedningen fick i uppdrag att se över delar av lagstiftningen om 

tvångsomhändertagande av barn och ungdomar. Utredningen hänvisade till den mängd kritisk 

forskning om fosterbarnsvården som kommit de senaste tio åren och ifrågasatte i sitt 

betänkande (SOU 1986:20) synen på fosterbarnsvård som ett självklart funktionellt och 

ändamålsenligt sätt att sörja för utsatta barn (Vinnerljung, 1996). 

Utredningen problematiserade med andra ord den svart/vita bild som man menade getts av 

institutionsvård i förhållande till familjehemsvård. Familjehemmen har fått stå för personlig 

närhet, värme, omtanke och personkontinuitet och därför har denna vårdform prioriterats. 

Men utredningen (SOU 1986:20) ifrågasatte om diskussionen verkligen utgick ifrån vad som 

med nödvändighet var förknippat med institutionen som vårdform och med familjehemmet 

som vårdform. Vinnerljung (1996) menar att kanske var det så att kvalitativt dåliga 

institutioner jämförts med kvalitativt bra familjehem. Om det är så att jämförelsen skett på 

dessa premisser så kan det ju också finnas anledning till omprövning av tesen att familjevård 

genomgående skulle vara överlägsen institutionsvård (Vinnerljung, 1996). I utredningen 
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(SOU 1986:20) gjordes således en relativt stark kursändring i den eviga frågan om 

institutionsvårdens för- och nackdelar jämfört med familjehemsvård. En annan faktor bakom 

institutionsvårdens ökning skulle kunna vara att korta vårdtider blivit så vanliga att 

familjehemsplaceringar uppfattas som onödigt krångliga lösningar på tillfälliga 

placeringsbehov. Placering i institutionsvård framstår i dessa situationer sannolikt som 

snabbare och enklare för socialtjänstens företrädare. Familjehemsplaceringar föregås som 

regel enligt Vinnerljung (1996) av en omständlig procedur hos kommunerna. Intresserade 

familjer skall rekryteras och utredas och ofta görs långa strukturerade familjediagnostiska 

intervjuer (Vinnerljung, 1996). Det är väl känt att institutionsvård är betydligt dyrare än 

familjehemsvård och att också ganska kortvariga placeringar kan innebära stora kostnader för 

socialtjänsten, vilket skulle kunna vara en tillbakahållande kraft. Många kommuner använder 

därför så kallade jourhem, familjer som efter avtal har ett antal ”platser” i sitt hem för 

tillfälliga placeringar som kan göras med kort varsel (a.a.). Vinnerljungs (1996) forskning 

kring institutionsvården kontra familjehemsvården visar på en historisk utveckling där 

diskussionen råder vilken vårdform som är det bästa för barnet samt den eviga frågan om vad 

som är billigast.  Den tar inte upp andra alternativ. Rent krasst är adoption ekonomiskt mer 

lönsamt för samhället än institutionsvård och familjehemsvård. Adoption är också ett 

alternativ för att skapa en varaktighet för barnet. Men trots det har inte frågan om inhemsk 

adoption som ett alternativ vid familjehemplaceringars varaktighet fått mer uppmärksamhet. 

 

5.3 Barnavården i Norge  

1900 fick barnavården i Norge sitt genombrott, i och med verkställande av lagen om 

behandling av försummade barn, vergerådsloven (fritt översatt till svenska vårdnadshavarens 

rådslag). Den kom att gälla fram till 1954 då lagen om barnavård infördes. Med 

vergerådsloven blev Norge det första landet i världen som fick en offentlig barnavård. Tanken 

med lagen var att skapa en ordning och ett system över de många privata institutioner som 

hade växt fram under slutet av 1800-talet. Lagens övergripande intention var även att sätta 

uppfostran och upplärning i främsta rummet istället för som tidigare straff. Lagen var en del 

av straffrättsreformen som kom tillstånd samma år, där bland annat straffmyndighetsåldern 

fastställdes till 14 år. Barn under 14 år som begått brott förflyttades till behandling av 

vergerådet. De kommunala vergerådet var reformens huvudorgan. De hade som uppdrag att 

ingripa när barn for illa, verkställande av familjehemsplaceringar samt placeringar i olika 

barninstitutioner (NOU 2004:23).       
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I arbetet med barn var det viktigt att insatser sattes in i god tid. Utifrån den principen fanns 

det en bestämmelse i lagen som gör det möjligt att ingripa då barn stod i fara att bli 

misshandlad, utsättas för övergrepp eller var inblandade i kriminalitet. Lagen kategoriserade 

barn som var i behov av placering i tre grupper - de som hade begått en kriminell handling, de 

barn som led av omsorgssvikt och de barn som visade på dåligt uppförande, och som både 

hemmet och skolan stod maktlösa inför. Vergerådsloven införde ett tvådelat system för de tre 

grupperna av vergerådsbarn: 1) det kommunala ingripandet, som omfattar 

familjehemsplaceringar, barnhem eller tvångsskolor, och 2) skolhemmen, som med ett par 

undantag var statliga. Det centrala i lagen var användningen av institutioner inom 

statsorganisationen för uppfostran. Reformens motiv var präglat av den institutionsutveckling 

som skett över hela Europa i slutet av 1800-talet. Bakgrunden till utvecklingen var 

upplysningstidens framväxt, där barnet sattes i fokus som en egen individ (NOU 2004:23) 

Efter andra världskriget blev barnomsorgen en central välfärdspolitisk huvudfråga. Den 

första lagreformen kom i och med införandet av spesialskoleloven 1951, och som följdes av 

barnevernloven 1953. Den verkställdes först 1954. De tidigare lagarna såsom vergerådsloven 

blev upphävda. 1955 upprättades landets första barnavårdsklinik som senare döptes om till 

Barne – og ungdomspsykiatriske poliklinikker, BUP. Den psykiska barnavården utvecklades 

stadigt de närmaste åren. 1960 beslutade Stortinget att etablera Statens senter for barne-og 

ungdomspsykiatri (SSBU), som skulle vara ett rikstäckande organ. I dag finns centret på 

Universitetet i Oslo under namnet Barnepsykiatrisk klinikk 

(http://www.ssbu.no/ssbu_historie.html).     

Barnavården var mellan åren 1950 och 1960 kantade av institutions – och behandlingsvård 

inom de tre områdena: skola, barnomsorg och hälsa. De tillhörde barne – og 

likestillingsdepartementet, och barnavårdsnämnden kunde rådfråga de olika instanserna, samt 

använda sig av de institutioner som fanns att tillgå. Huvudansvaret för barnavården låg hos 

barnavårdssektorns egna ansvarsområden, familjehem och barnhem. Reformens kärna och 

grundläggande ideologi hade sin utgångspunkt från barnevernloven från 1953. Det var den 

första lag som använder sig av barnavårdsbegreppet. Lagen blev grundad utifrån 

vergerådssystemets kritik. Barnpsykologins och barn- och ungdomspsykiatrins expansion fick 

sin grogrund i de nya perspektiven inom uppfostringsläror, mentalhygiens framväxt och 

institutionsbehandling av barn och unga (NOU 2004:23).    

I efterhand har det visat sig att barnavårdsreformen hade flera administrativa svagheter 

men det medföljde en ny förståelse av barns behov. I förarbetena till lagen står ” Barna er Norges 

framtid” men enligt Barnevernskomiteen borde omformuleras till Barna er Norges nåtid 
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(Barnevernskomiteen av 1947, Instilling 1:10). Kommittén vill poängtera att lagen ska verka 

utifrån barnets bästa och inte primärt utifrån samhällsekonomiska motiv. Kommittén säger 

vidare  Barn er ikke bare investeringsobjekter, de er også Norges nåtid. De skal verdesettes ikke bare etter det 

de kan bli, men först och fremst etter det de er. (Barnevernskomiteen av 1947, Instilling 1:10). Efter 

barnevernskomiteens kommentarer var det inte längre social omsorg och samhällets 

lönsamhet som var drivkraften i arbetet med barn utan att barnet i sig själv har ett värde, som 

kompenserar ansträngningen, oron och omkostnaderna vid barnuppfostran.  I den slutliga 

lagtexten i Barnevernsloven blev hänsyn till barnets bästa befäst i § 17.    

Norge har under 1980- och 1990-talet gjort stora nationella satsningar för att utveckla 

barnavårdsarbetet. Man har under lång tid haft den lägsta andelen barn i vård utanför hemmet, 

men skillnaden mot övriga nordiska länder har minskat under 1990-talet (Sallnäs, 2000)

 Norge var det första land i världen som fick ett Barnombud. Loven om barneombud och 

instruks för barneombudet infördes 1981, och syftet med lagstiftningen var att främja barns 

intresse i samhället (Statens offentliga utredningar 1999:65). Efter en utredning 1994, då det 

fördes en diskussion om barnombudet skulle få finnas kvar, beslutades det att under de år som 

barnombudet funnits har utvecklingen gått framåt och barn- och ungdomsfrågor hade 

uppmärksammats mer i samhället än tidigare. Utredningen föreslog vidare att 

barnkonventionen uttryckligen skulle nämnas i lagen som ett arbetsredskap för barnombudet. 

De nya lagändringarna trädde i kraft 1998 (a.a.). Enligt Barnevernloven är både kommun, län 

och stat tillsammans anvariga för att lagen efterföljs. Den kommunala barnavården utför det 

dagliga arbetet för barn och deras familjer. Länet har som uppgift att bistå kommunen med 

placering av barn och familjer utanför hemmet medans staten har den övergripande ansvaret 

och tillhandahåller lagen och riktlinjer för arbetet (Lindboe, 2008).  

 

5.4 Familjehemsvården i Norge 

I Norge uppfattas familjehem och institutioner som två kompletterande vårdformer, om vilka 

man inte kan säga att den ena i princip ska föredras framför den andra (Grinde, 1989). Enligt 

författaren (a.a.) finns det bland norska socialarbetare en inställning om att det är viktigt att 

upprätthålla institutionsvården som ett alternativ till familjehem eftersom så många 

placeringar av framförallt äldre barn i familjehem ”spricker”. Institutionsvården har under 

senare tid präglats dels av specialisering mot specifika målgrupper, dels mot en 

sammanslagning av små verksamheter till större organisationer med gemensam ledning. 

Gränsdragningen mellan institutioner och familjehem har blivit allt otydligare och många av 
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de små institutionerna i Norge skulle i andra länder betraktas som familjehem (a.a.) I Norge är 

det är ungefär åttio procent av alla barn och ungdomar som placerats utan för hemmet som 

bor i familjehem (http://www.ssb.no/emner/02/barn_og_unge/2009/barnevern/).     

Jag har tidigare nämnt begreppet permanency planning, som används i USA och England. 

Grinde (1989) menar att det är ett centralt begrepp som betonar att barnet ska tillförsäkras en 

stabil uppväxt antingen hos de biologiska föräldrarna eller om de ter sig orealistiskt, tidigt 

sörja för en varaktig placering utanför hemmet. Det innebär att stödja de biologiska 

föräldrarna i deras omsorg av barnet men också att på ett tidigt stadium ingripa då 

föräldrarnas omsorgssvikt inte kan kompenseras av stöd- och hjälpinsatser. I USA och 

England har denna tanke medfört en ökning av adoptioner för att tillförsäkra barnen varaktiga 

relationer. Som jag nämnt tidigare har deras hållning till adoptioner blivit mer restriktiva. I 

England använder de sig inte bara av adoptioner utan också av vårdnadsöverflyttningar som 

en mellanvariant av familjehem och adoption. Norge har en lagparagraf som innebär att efter 

två år ska en långsiktig planering för det familjehemsplacerade barnet göras. Grinde (1989) 

menar att det efterlyses mer forskning om familjehemsvården i de nordiska länderna. Min 

källa är tio gammal och det har skett en del forskning inom området på senare år men Grinde 

(1989) har intressanta utgångspunkter som faktiskt är relevanta i dag.  Sverige har tio år 

senare ännu inget i lagen som främjar för en varaktighet för de familjehemsplacerade barnet. 

Det har dock gjorts ett tillägg i lagen om prövning av vårdnadsöverflyttning efter tre års 

vistelse på samma familjehem och det är ett steg i riktningen om att tillförsäkra varaktighet. 

 

 

6. Analys  

I detta avsnitt analyseras och sammanfattas de centrala aspekterna som presenterats i studien.   

6.1 Förklaring av likheter och skillnader 

Grinde (1995) menar att de nationella skillnaderna mellan Sverige och Norge dels hänger 

samman med olika prioriteringar och värderingar inom den sociala barnavården, dels med 

vilka resurser som finns tillgängliga. Även om ”kärnproblemen” är de samma i de olika 

länderna, avspeglas i det praktiska arbetet att det råder olika nationella normer och syn på 

barns situation och vad som är bäst att göra när det uppstår problem. Författaren (Grinde, 

1995) menar att det är osannolikt att olikheterna i praxis egentligen har att göra med 

skillnader i barns situation. Barns levnadsförhållanden är förmodligen ganska lika i Sverige 

och Norge (a.a.).                         

http://www.ssb.no/emner/02/barn_og_unge/2009/barnevern/).%20Grinde
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 Utifrån jämförelsen i studien mellan den svenska och norska barnavårdens historia har det 

visat att det finns slående likheter i uppbyggnaden av barnavårdsnämnder och lagstiftningens 

framväxt. Däremot har historien lett till olika beslut kring dagens lagstiftning. Men det är 

intressant att se hur de följs åt vid lagändringar. 2003 lagstiftade Norge barnkonventionen 

efter att ha ratificerat den samtidigt som Sverige. Nu återstår det att se när Sverige väljer att 

lagstifta barnkonventionen. Jag tror inte det dröjer så länge. Vidare har Norge en bestämmelse 

om familjehemsplacerades barns varaktighet och Sverige valde att följa riktningen med 

bestämmelsen om vårdnadsöverflyttningar. Det är inte helt detsamma men länderna följer ofta 

efter varandra. Inom barnavården är det i dagsläget Norge som tar täten.       

  Som sagt har det framkommit i studien att den svenska och norska lagstiftningen skiljer 

sig åt på några punkter. Norge har som tidigare nämnts lagstiftat barnkonventionen och de har 

en lag om tvångsadoptioner. Möjligheten att adoptera barn utan föräldrarnas samtycke är 

väsentlig i hur familjevårdsarbetet och attityderna kring adoption ser ut.  Dels har den norska 

familjehemsvården en lagstiftning som tydliggör barnets bästa och i § 4-15 finns 

bestämmelserna för att det ska göras en planering kring ett familjehemsplacerat barn inom två 

år för att se till dess varaktighet och stabilitet samt slutligen en lag som möjliggör för barn 

som inte kan flytta hem igen att få en varaktig hemvist i och med tvångsadoption. Begreppet 

tvångsadoptioner låter sig kanske inte likställas med barnets bästa. Men lagen innebär att barn 

som far illa och som inte bedöms kunna bo hemma ska få en möjlighet till en varaktighet och 

en trygg hemvist trots att föräldrarna motsätter sig detta. Däremot kan det förekomma att 

tvångsadoptioner görs utan samtycke från barnen, i dessa fall handlar det om 

spädbarnadoptioner eller adoptioner av små barn. Med det inte sagt att barnen ska förbises 

oavsett ålder vid beslut gällande barnets framtida hemvist. Detta är enligt mig den största 

anledningen till att de är så få inhemska adoptioner i Sverige jämfört med Norge. Lindboe 

(2008) tar upp att i Norge utgör de flesta tvångsinsatser små barn 0-6 år. I Sverige är det 

ungdomar som utgör den största andelen tvångsinsatser (Norström och Thunved, 2007). I 

Norge har det visat sig att de tidigare sätter in insatser för små barn, och det skulle kunna vara 

ytterligare en anledning till att de har fler adoptioner. Det är cirka 15-20 barn som 

tvångsadopteras i Norge varje år. Vilket innebär att av de 43 familjehemsplacerade barnen år 

2007 som adopteras är cirka hälften av dessa adopterade utan föräldrarnas samtycke.    

 I de lagar som tagits upp i studien i syfte att jämföra planeringen av varaktighet för 

familjehemsplacerade barn har jag kunnat utläsa att den norska lagen ställer barnet i främsta 

rummet medan i den svenska lagen väger föräldrarätten tyngre. Som exempel på detta är just 

barnevernloven 4-15 som möjliggör ett omhändertagande av barn utan föräldrarnas samtycke 
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samt att deras barnavårdsarbete bedrivs utifrån vad som är bäst för barnet och sätter tidigare in 

insatser som placering på familjehem eller adoption. I det svenska barnavårdsarbetet används 

mer insatser att verka för att hjälpa familjer så att en placering inte blir möjlig. Det är 

självklart att föredra att barn och föräldrar få bo tillsammans under fungerande förhållanden 

men om det inte går kan tidsaspekten (att insatserna verkar över lång innan placering blir 

aktuellt) inverka negativt på barnet. Det finns en känsla av att de svenska socialarbetarna inte 

vill frånta föräldrarätten även i de fall föräldrarna uppenbart sviker i sin omsorg av barnet.

 Frågan om inhemsk adoption som ett alternativ till att skapa varaktighet för de barn som 

bor i familjehem eller vid spädbarnsplaceringar har sitt fäste i historien. Studien har tagit upp 

att en av orsakerna till den svenska restriktiva hållningen av inhemsk adoption har sin grund i 

de tvångsadoptionerna av barn från ensamstående mödrar i mitten av 1900-talet. Under 

ungefär samma tid tvångsomhändertog norska staten många i Norge kallade tattarbarn och 

placerade ut dem i norska hem.  Det är enligt Vinnerljung (ur ett föredrag på Nordiska 

museet, 19 november 2008) en av de mest omfattande, sett till befolkningsantalet, 

tvångsomhändertagande av staten mot föräldrarnas vilja som skett i världen. Detta till trots 

har Sverige och Norge valt olika vägar. Enligt Bengtsson (2008) kan det uttryckas som att 

historien har spelat roll men utifrån den historiska kontexten har länderna valt olika stigar att 

gå vidare på. Varför det ser ut så är inom studiens omfattning svårt att besvara på. De kan 

tänkas att Norge utifrån den historiska bakgrunden har valt att tydliggöra barnets bästa i 

lagstiftningen och att de har satsat för att implementera barnets bästa i lagen till den grad att 

inte historien kan upprepa sig. Jag hade som utgångspunkt att pröva att använda mig av 

stigberoende som ett teoretiskt verktyg. Den har varit till viss del applicerbart på min empiri 

och analys men allt kan inte förklaras genom den historiska kontexten. Avslutningsvis vill jag 

poängtera att attityderna och lagstiftningen kring inhemsk adoption kan ändras över tid . 

Precis som historien är debatten om familjehemsvård i allmänhet och inhemsk adoption i 

synnerhet föränderlig.  

7. Avslutande reflektioner 
Denna studie har belyst varaktighetsaspekten. Varför är det viktigt med en varaktighet i 

familjehemsvården och hur kan den se ut är frågor som kommit upp i studien. Studien har 

tagit upp inhemsk adoption som ett alternativ till varaktighet för familjehemsplacerade barn. 

Jag har fört ett resonemang kring att finna förklaringar för varför Sverige i sådan liten 

utsträckning ställer frågan om adoption vid placeringar av barn. Min slutsats är att den 
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svenska lagen inte tydliggör ett sådant ställningstagande och att det finns attityder i Sverige 

kring inhemsk adoption som inte går att ändra på bara sådär. 

7.1 Tankar om vidare forskning 

Jag hoppas på att inom en snar framtid kunna forska vidare inom ämnet. Min förhoppning är 

att diskussionen för att verka för barnets bästa vid vård utanför hemmet eller för verkställande 

av varaktighet såsom adoption ska fortgå. Studien hade mycket väl kunnat omfatta ungdomar, 

institutionsvården samt andra alternativ till varaktighet. Jag hade också kunnat belysa 

problemet ur ett barnperspektiv och diskutera hur de olika vårdformerna påverkar utifrån 

barnets bästa. För studiens syfte hade det varit intressant att intervjua socialarbetare i de 

respektive länderna för att se till resonemang som förs kring inhemsk adoption. Min 

komparativa ansats kunde ha omfatta de nordiska länderna eller en jämförelse med USA och 

England. Dessa länder har precis som Norge en varaktighetsplan för placerade barn. Men nu 

valde jag att jämföra två likartade välfärdssystem med likartad barnavårdshistoria, lagstiftning 

och ideologi. Intresset i det ligger i att lika länder har olika praxis. 
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