
UMEÅ UNIVERSITET 
Institutionen för socialt arbete 
Uppsats 15 hp Termin 6 
Vårterminen 2016 
 
 

 

Användandet av de juridiska möjligheterna 
vårdnadsöverflyttning och adoption i 

relation till svensk samhällsvård 

The Use of the Legal Possibilities Custody Transfer and 
Adoption in Relation to the Swedish Social-care 

 
 
 

Handledare: Författare: 
Anneli Kero Andreas Björk 
 Linus Thomassen 



UMEÅ UNIVERSITET 
Institutionen för socialt arbete, uppsats 15hp 
Termin 6, Vårterminen 2016 
Författare: Andreas Björk & Linus Thomassen 
Handledare: Anneli Kero 
Uppsatsens titel: Användandet av de juridiska möjligheterna vårdnadsöverflyttning och 
adoption i relation till svensk samhällsvård 
Title of the Bachelor Thesis: The Use of the Leagal Possibilities Custody Transfer and 
Adoption in Relation to the Swedisch Social-care 

 
 
 
Sammanfattning	  
I Sverige finns barn som placerats i familjehem med liten eller ingen möjlighet till att ånyo bo 
i föräldrahemmet. Många av dessa barn växer upp under otrygga och instabila förhållanden. 
Den rättsliga grundprincipen är återförening mellan barn och förälder. Och är något som 
eftersträvas.  

Samtidigt finns rättsliga möjligheter som kan ge barnet nya vårdnadshavare antigen genom 
vårdnadsöverflyttning eller adoption. Därmed kan barnet få andra förutsättningar, forskning 
visar nämligen att långvarigt placerade barn klarar sig sämre i samhället än adopterade. 
Socialstyrelsens granskning visar att dessa möjligheter används i en för liten utsträckning och 
att socialsekreterare inte fullt förstår skillnaden mellan dessa bådan rättsliga förfaranden.   

Begreppet barnets bästa är i sammanhanget av stor betydelse då det ska vara avgörande vid 
beslut som rör barn. Begreppet saknar dock en enhetlig definition. Domstolens bedömning av 
vad som är barnets bästa kan därför skilja sig beroende på den specifika situationen.   

Uppsatsen ämnar undersöka vårdnadsöverflyttning och adoption av familjehemsplacerade 
barn utifrån den svenska rättsordningen och belysa hur barnets bästa bedöms vid domstols 
prövning. Enligt den rättsdogmatiska metoden har främst propositioner, lagar, praxis och 
SOU:er granskats. Vilket resulterat i att skillnader mellan bestämmelserna framkommit, 
liksom att det finns möjlighet att genomföra adoption mot förälders vilja.   

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Adoption, vårdnadsöverflyttning, barnets bästa, återföreningsprincipen, 
kontinuitetsprincipen, mot förälders vilja 



  

Begreppslista  

Barnets bästa är ett begrepp som saknar exakt definition, eftersom vad som utgör 
barnets bästa varierar beroende på barn och situation. Dock ska, 
vid åtgärder som rör barn, barnets bästa särskilt beaktas, varför 
uttrycket är centralt. Vid beslut som rör vårdinsatser ska barnets 
bästa vara avgörande. Begreppet återkommer därför i uppsatsen i 
olika sammanhang. 

Barn  avser individer som ännu inte fyllt 18 år. Barn har rätt till 
omvårdnad, trygghet och god fostran (få sina behov tillgodosedda) 
och står vanligtvis under vårdnad av biologisk förälder.1 

Vårdnadshavare  är en (eller två) person(er) som innehar vårdnaden om ett barn och 
som därigenom ansvarar för barnets personliga förhållanden. 
Vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som 
rör barnet, och ansvarar för att dess behov blir tillgodosedda. Om 
paret är ogift får den biologiske modern vårdnaden, medan fadern 
först måste fastställa faderskapet hos socialnämnd och anmäla om 
gemensam vårdnad. Vårdnaden om ett barn består tills barnet fyllt 
18 år, om inte rätten anförtrott vårdnaden åt någon annan. 2   

Familjehem  är ett enskilt hem som fått i uppdrag att ta emot barn för att vårda 
och fostra dessa.3 Om förälder inte kan sörja för att barnet får sina 
behov tillfredsställda kan barnet placeras i ett familjehem, antingen 
frivilligt (vilket eftersträvas) eller med tvång. Under 
placeringstiden arbetar man för en återförening mellan barn och 
förälder. Detta utvecklas ytterligare i kapitel 3 och 4. 

Vårdnadsöverflyttning  innebär att vårdnaden om ett barn flyttas från en person till en 
annan, som exempelvis från förälder till familjehem. Även under 
sådana förhållanden kvarstår dock vissa rättsliga band mellan 
förälder och barn. Syftet med vårdnadsöverflyttning är att ge 
barnet en stabil uppväxt med trygga förhållanden och att ge den 
nye vårdnadshavaren möjlighet att självständigt sköta barnet.4 Se 
vidare förklaring i kapitel 5.  

Adoption  innebär att barnet ska anses som barn till adoptanten (den som 
adopterat barnet) och inte till de biologiska föräldrarna. De 
rättsliga banden mellan den biologiska/ursprungliga föräldern och 
barnet upphör därmed. 5 Se vidare i kapitel 6. 

                                                
1 1 kap. 2 § SoL och 6 kap. 1-2 §§ FB.  
2 6 kap. 2 § FB och http://www.domstol.se/Familj/Foraldrar-och-barn/Vardnad/ 
3 Se 3 kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937). 
4 Prop. 1981/82:168 s. 39-40.	  
5 http://www.domstol.se/Familj/Adoptera/  



  

Högsta domstolen (HD) är högsta rättslig instans i de allmänna domstolarna. Tvistemål, 
vilket mål rörande oenighet om vårdnad, boende och umgänge om 
barn utgör, avgörs av de allmänna domstolarna om inte parterna 
kan komma överens. I denna typ av mål ställs part emot part, 
exempelvis förälder mot förälder.6 HD:s huvuduppgift är att 
utveckla rättspraxis inom sina rättsområden. Det sker genom att 
HD avgör överklagade mål från hovrätt som ska vara vägledande 
för liknande mål i framtiden – så kallade prejudikat.7 

Europadomstolen  (inte att förväxlas med EU-domstolen) är en internationell domstol 
som instiftats genom Europakonventionen8, vilket i sin tur är en 
internationell konvention rörande mänskliga rättigheter som 
Sverige undertecknat och som gäller som lag i Sverige. 
Europadomstolen kan pröva och fastställa om staten kränkt en 
enskild persons rättigheter enligt Europakonventionen, efter det att 
frågan avgjorts i högsta instans enligt den nationella 
rättsordningen. Europadomstolen är dock inte överinstans i 
Sverige och kan därför inte upphäva ett avgörande som fattats av 
svenska domstolar, men har högsta tolkningsrätt i frågor rörande 
Eropakonventionen.9  

NJA står göt Nytt juridiskt arkiv och är en periodisk skrift där referat av 
domar från HD publiceras. 

                                                
6 http://www.domstol.se/Tvist/ och http://www.domstol.se/Familj/  
7 http://www.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Informationsmaterial/Hogsta-domstolen/ 
8 Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, från 
1950 
9 http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolar-i-Europa/Europadomstolen/ 
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1. Inledning 
1.1 Introduktion 
Det finns många barn som av olika anledningar inte kan bo i sina föräldrahem. För dessa barn 
har socialnämnder runt om i Sverige en viktig roll. Det är socialnämnderna som ska utreda 
och besluta om lämpliga insatser för dessa barn. En av insatserna är familjehemsvård av 
omhändertagna barn. Familjehem är ett enskilt hem som av socialnämnden fått i uppdrag att 
ta emot barn för att vårda och fostra dessa.10 På senare år har allt fler barn omhändertagits. 
Under år 2007 var cirka 21 500 barn placerade någon gång under året.11 År 2014 var 
motsvarande siffra 29 300.12 De flesta av dessa barn (mellan 60 och 70 procent)13 var 
placerade i familjehem.	  
	  
De allra flesta familjehemsplacerade barn återförenas efter en kortare tids placering med sina 
föräldrar. Återförening är också huvudregeln inom svensk lagstiftning. Det finns ingen regel 
utan undantag och i vissa enskilda fall står det klart att en återförening inte kan komma ifråga. 
I dessa enskilda fall kommer barnet att vara kvar i familjehemmet under många år, kanske 
rentav under hela dess uppväxt. För att trygga dessa barns tillvaro är det möjligt att flytta 
vårdnaden om barnet från de biologiska föräldrarna till familjehemsföräldrarna – så kallad 
vårdnadsförflyttning. Det är också möjligt att låta familjehemsföräldrarna adoptera barnet.	  
	  
Såväl vårdnadsöverflyttning som adoption går i vissa fall att genomföra utan de biologiska 
föräldrarnas samtycke. Statistik visar dock att det sällan sker. I slutet av år 2013 var 9 181 
barn familjehemsplacerade.14 Av dessa barn hade 2 469 varit placerade i minst fem år och 789 
i minst tio år. Även med möjligheter som vårdnadsöverflyttning och adoption genomfördes 
endast 14 adoptioner och 246 vårdnadsöverflyttningar av familjehemsplacerade barn år 
2012.15  Detta trots att forskning tyder på att situationen för familjehemsplacerade barn är 
otrygg och att adopterade barn klarar sig bättre än de barn som varit placerade länge.16	  
 
Svensk lagstiftning och samhällstradition framhäver att barnets bästa för det mesta är att få bo 
med sitt biologiska ursprung, vilket fått som konsekvens att socialnämnder sällan väcker 
frågor om vårdnadsförflyttning och adoption. Socialstyrelsen har uppmärksammat familje-
hemsplacerade barns situation och konstaterat att socialnämnder använder de verktyg som står 
till buds – vårdnadsöverflyttning och adoption – i en allt för liten utsträckning.17 Detta 
drabbar de placerade barnen som riskerar att i onödan tvingas fortsätta leva under instabila 
familjeförhållanden. Därav är det ett samhälleligt problem att lagen inte tillämpas som avsett. 

                                                
10 Se 3 kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937). 
11 Socialstyrelsen, Att lyssna på barn i familjehem. s. 10. 
12 Socialstyrelsen, Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2014. s. 2. Siffrorna avser såväl 
tvångsplacerade barn som frivilligt placerade barn. 
13 Socialstyrelsen, Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2014, s. 2. 
14 Statistiken skiljer inte mellan tvångsvård och frivillig vård utan avser samtliga barn i familjehem. 
15 Socialstyrelsen, Nationella adoptioner av barn i familjehem, s. 18. 
16 Viktoria Skoog, Barn som flyttas i offentlig regi, samt Socialstyrelsen, Nationella adoptioner av barn i 
familjehem, s.37. 
17 Socialstyrelsen, Nationella adoptioner av barn i familjehem. 
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Mestadels är barn utelämnade åt föräldrarnas försorg, men i de fall där socialnämnd inblandas 
spelar socialsekreterare en betydande roll för om barnets bästa tillvaratas eller inte. Även om 
huvudprincipen för familjehemsplacerade barn är återförening med de biologiska föräldrarna 
kan det vara av betydelse att uppmärksamma att detta inte alltid behöver vara det som är bäst 
för det enskilda barnet. Vikten av att i vissa fall frångå denna huvudprincip problematiseras i 
denna uppsats. Ytterligare kunskap om de möjliga alternativen vårdnadsöverflyttning och 
adoption och förfarandet rörande dessa skulle troligen öka socialsekreterarnas möjlighet att ta 
ställning till och problematisera barnets situation med en större verktygslåda, för att vid behov 
i större utsträckning stödja sitt agerande på andra lagrum för att uppnå barnets bästa i det 
enskilda fallet.  
 
Lagen är ett verktyg. 
 

1.2 Syfte och avgränsning  
Syftet med uppsatsen är att undersöka och diskutera vårdnadsöverflyttning och adoption av 
familjehemsplacerade barn utifrån den svenska rättsordningen och utreda hur barnets bästa 
bedöms av Högsta domstolen och Europadomstolen vid prövningen av dessa frågor.   
 
Följande frågeställningar har använts: 

– När är det möjligt att genomföra en vårdnadsöverflyttning och adoption av ett 
familjehemsplacerat barn samt vilka principer påverkar bedömningen av barnets bästa 
i dessa frågor?  	  

	  
– I vilken utsträckning går domstolarna emot föräldrars vilja i frågor om 

vårdnadsöverflyttning och adoption samt hur resonerar de i dessa frågor?  
 

– Vårdnadsöverflyttning och adoption sker i en liten utsträckning, varför är det på det 
sättet? 	  

 
Vårdnadsöverflyttningar och adoption är breda ämnesområden som involverar en mängd 
frågor och ställningstaganden. Det är inte möjligt att belysa alla. Frågor om vårdnad, boende 
och umgänge har uteslutits från sammanställningen. Undantag görs kring de frågor som upp-
står om vårdnad och umgänge i samband med familjehemsvård, vårdnadsöverflyttningar och 
adoption. Det finns även ett flertal teorier och principer som kan aktualiseras. Utgångspunkten 
ligger i återföreningsprincipen och kontinuitetsprincipen, samt det behovsorienterade och 
relationsorienterade synsättet. Ordet adoption används frekvent och med detta avses endast 
nationella adoptioner.	  
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2. Metodavsnitt 
2.1 Metod och disposition  
Uppsatsen utgår från gällande rätt och den metod som tillämpas är den rättsdogmatiska. 
Rättsdogmatik är en tolkningslära och innebär en tolkning av rättsregler. Tolkningen genom-
förs i två led; fastställandet av en generell regel och konkretisering av dess tillämpning. Att 
fastställa en generell regel innebär en abstrakt tolkning av hur regeln tillämpas i en viss rätts-
tvist. För att detta ska vara möjligt måste regeln först förklaras och sedan måste regelns 
relevans i sammanhanget belysas. När det är gjort måste man konkretisera, eller förklara, på 
vilket sätt regeln tillämpas i den aktuella tvisten.18 Kort beskrivet innebär metoden en 
rekonstruktion av en rättsregel, eller lösningen på ett rättsligt problem, genom att applicera en 
rättsregel på problemet. Utgångspunkten för metoden är att lösa de rättsliga problemen genom 
att använda de allmänt accepterade rättskällorna, eller lättare uttryckt handlar det om att söka 
svaren i lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och den rättsdogmatiskt orienterade litteraturen.19 
 
Uppsatsens frågeställningar utgår från gällande rätt,20 men för att få en förståelse för dessa 
krävs inledningsvis ett beskrivande avsnitt av problemområdet där samhällsvården 
problematiseras utifrån en socialpolitisk vinkel. Även om personer inom den rättsdogmatiska 
forskningen generellt håller sig till en och samma metod är det ofrånkomligt att vissa 
beskrivande delar kräver en annan infallsvinkel.21 I andra kapitlet beskrivs hur samhället ser 
ut, vilket syftar till att hjälpa läsaren att få en djupare förståelse för hur samhället påverkar 
rätten, och hur rätten sedermera kan påverka samhällets normer och värderingar. Det kan 
således sägas att uppsatsens andra kapitel även utgår från en rättssociologisk metod.22 
 
Kapitel tre beskriver de principer som lagstiftningen utgick ifrån vid införandet av vårdnads-
överflyttning och adoption. De fjärde och femte kapitlen beskriver utifrån lagstiftarens 
perspektiv hur de båda insatserna vårdnadsöverflyttning och adoption tillämpas och vad som 
låg bakom införandet av bestämmelserna. Det sjätte kapitlet beskriver möjligheterna att 
genomföra vårdnadsöverflyttning och adoption mot de biologiska föräldrarnas vilja. Det är 
inte möjligt att dra slutsatser enbart genom att titta på en rättslig reglering utan många gånger 
krävs, för att få en förståelse för innebörden av rättsregler, att man även undersöker 
avgöranden från domstolarna. Många av Sveriges lagar är generella och allmänt hållna vilket 
innebär att domstolen i sin rättstillämpning avgör hur lagen ska tillämpas.23 Kapitel sju och 
åtta beskriver därför ett flertal rättsfall som ska hjälpa läsaren att få en inblick i hur domstolen 
tillämpar de för uppsatsen relevanta bestämmelserna och de utgångspunkter som kan utläsas 
ur rättsfallen. Det sista kapitlet innan diskussionen handlar om Socialstyrelsens granskning av 

                                                
18 Jan Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 29-30.  
19 Jan Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21. Rättsdogmatisk litteratur kallas även doktrin. 
20 Vi har således inte valt en traditionell forskningsfråga utan tar avstamp i gällande rätt och med syfte att 
undersöka den utifrån de vedertagna rättskällorna. 
21 Jan Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s.37-38. 
22 Jfr http://www.soclaw.lu.se/utbildning/vad-ar-rattssociologi 
23 Bert Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 165-166.  



 
9  

vårdnadsöverflyttningar och adoptioner. Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en inblick i 
hur Socialstyrelsen, vilken är en stark aktör i dessa frågor, ser på insatserna. 
 
Läsaren bör uppmärksammas på att den rättsdogmatiska metoden inte utgår från någon 
specifik forskning på det sätt som en samhällsvetenskaplig metod gör. I stället är det 
rättskällorna som ligger till grund för uppsatsens olika delar. Det är möjligt att spåra tidigare 
lagregler, värderingar och normer genom tillämpning av rättskällor. Utgångspunkten för 
denna framställning är dock gällande rätt, och tidigare rättskällor har endast använts i den 
utsträckning det behövs för att förklara nu gällande lagar. Den teoretiska kontexten i 
uppsatsen är de beskrivande kapitlen (alltså från andra till nionde). I den avslutande delen, 
vilken möjligen skulle kunna beskrivas som en resultatåtergivning, diskuteras ämnet utifrån 
de frågeställningar som vi inledningsvis ställde. 
 

2.2 Material 
Den rättsdogmatiska metoden utgår som ovan beskrivits från de vedertagna rättskällorna. Det 
är även de källor som detta arbete kretsar kring. Genom propositioner, statens offentliga 
utredningar och juridisk doktrin har en bild av hur regelverket kring vårdnadsöverflyttningar 
och adoptioner inhämtats. Urvalet vad gäller förarbeten (propositioner och statens offentliga 
utredningar) har varit enkelt.  Fokus har lagts på de förarbeten som ligger till grund för 
införandet av och ändringar av bestämmelserna om adoption och vårdnadsöverflyttning. 
Urvalet av doktrinen har varit svårare. Då vårdnadsöverflyttning och adoption av familje-
hemsplacerade barn är sällsynta har det varit svårt att hitta litteratur eller forskning som 
beskriver just det ämnesområdet. I stället har litteratur, artiklar och rapporter som berör 
närliggande ämnen, såsom adoptioner, familjehemsvård, barnets bästa och återförening 
använts. Även om andra källor än de som är typiska inom den juridiska forskningen använts 
har det gjorts för att belysa eller förstärka de rättsliga argumenten. De rapporter som använts 
kommer nästintill uteslutande från Socialstyrelsen. Det är Socialstyrelsen som bland annat tar 
fram regler, kunskap, statistik och stöd till socialtjänsterna, som i sin tur är de som arbetar 
med barn och familjehemsvård.24 Dessa rapporter får således anses utgöra en viktig 
kompletterande kunskapskälla i hur regelsystemet fungerar och tillämpas. 
 
I denna framställning har sju rättsfall, fyra från den svenska rättsordningen och tre från 
Europadomstolen använts. Avsprång togs ifrån den juridiska litteratur som inledningsvis 
lästes vilken behandlade de ämnen, vårdnadsöverflyttning och adoption, som vi var 
intresserade av att undersöka. I den juridiska litteraturen problematiserades de olika 
möjligheterna genom att referera till för området aktuella rättsfall. Den mesta av doktrinen 
kommer ifrån 2000-talet och även om propositioner och SOU:er kan vara äldre än så, är det 
möjligt att spåra ändringar vilket gör det lättare att se huruvida ett rättsfall fortfarande är 
aktuellt. Efter en genomläsning av dessa fall genomfördes ett antal sökningar på Umeå 
universitets rättsdatabaser med sökord och meningar vilka selekterats fram genom de lästa 
rättsfallen. Även om sökningen begränsades till Högsta domstolens avgöranden samt 

                                                
24 http://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen 
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Europadomstolens, är det här viktigt att framföra att det, inom ramen för uppsatsen, inte varit 
möjligt att göra en heltäckande sökning varpå relevanta domar kan ha missats.  
 
Detta kan exemplifieras med en sökning av adoption mot föräldrarnas samtycke på den 
juridiska databasen Karnov vilket genererar 24 träffar från Högsta domstolen. För att helt 
säkert kunna uttala sig om deras relevans krävs att samtliga analyseras. Här har en selektering 
gjorts utifrån de korta referat som presenteras genom att exempelvis rättsfall där samtycke 
funnits, surrogatmoderskap förekommit eller att barnets inflytande på grund av ålder ökat 
tagits bort. Alla bortplockningar har dock inte varit lika enkla. När det gäller adoption gör 
lagen inte heller skillnad på internationella och nationella adoptioner vilket resulterat i, inom 
ramen för uppsatsen, ohanterliga mängder rättsfall. Och sökningarna av vårdnadsöverflyttning 
vilken kan ske emot förälders vilja har varit än mer problematisk.             
 
De svenska rättsfallen är från Högsta domstolen och två behandlar frågan om 
vårdnadsöverflyttning och två adoption. Rättsfallen från Europadomstolen handlar 
uteslutande om adoption, och har som fokus att granska huruvida en stat kränkt den enskildes 
rätt till respekt för privat- och familjeliv. Samtliga rättsfall prövar frågorna utifrån bristande 
samtycken. De finns dock inte, såvitt vi vet, ett enda svenskt domstolsavgörande som prövar 
frågan om adoption av familjehemsplacerade barn mot de biologiska föräldrarnas vilja. I 
stället behandlar avgörandena25 frågan om närståendeadoption, där barnet efter adoptionen har 
kvar den ena biologiska föräldern. 
 
En naturlig följdfråga blir således om det är möjligt att dra några generella slutsatser från 
rättsfall som inte behandlar en identisk fråga. Svaret är inte helt enkelt. För det första ska man 
veta att det regelverk som behandlar frågan om närståendeadoption är samma regelverk som 
behandlar frågan om adoption av familjehemsplacerade barn. Ett regelverk ska generellt sätt 
tillämpas likvärdigt, oberoende av vem som ansöker om ett godkännande.26 Det talar för att 
det går att dra långtgående slutsatser av rättsfallen. 
 
Ett prejudikat27 tar ofta avstamp i ett konkret fall, och för att hämta ledning från det behövs en 
mer generellt formulerad norm, eller rättssats. För att formulera en sådan behöver man 
fastställa vad domen som sådan innebär, det vill säga vilken rättsföljden i målet är och vilka 
rättsfakta i form av konkreta omständigheter som i målet motiverar rättsföljden. Rättsföljden 
framgår av domslutet och kan beskrivas som domstolens slutliga bedömning av frågan. 
Rättsfakta består av de omständigheter som ligger till grund för rättsföljden, oftast är det 
sakomständigheter och dessa är konkret beskrivna i domarna. Därefter generaliseras det 
samband som konstateras mellan rättsfakta och rättsföljden, så att det kan gälla ett visst 
typiskt rättsfaktum – och på så sätt skapas en rättssats med rekvisit och rättsföljd.28 Detta kan 

                                                
25 Det vill säga NJA 1987 s. 116 och NJA 1987 s. 628. 
26 Jfr med Bert Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 191-193. 
27 Avgörande från högsta instansen, exempelvis Högsta domstolen. 
28 Bert Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s.176-177.  
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jämföras med samhällsvetenskapens validitet och reliabilitet, då det påverkar slutsatsernas 
generaliserbarhet.29 
 
Ytterst förenklat kan det beskrivas enligt följande. Ta ett rättsfall där domstolen beviljar en 
ansökan om adoption. Utifrån detta rättsfall behövs en rättssats – kunskap om vilka rättsfakta 
som ska föreligga för att en viss rättsföljd ska inträda. I det här fallet är rättsföljden att 
domstolen godkänt adoptionen. De rättsfakta som finns är de omständigheter som legat till 
grund för rättsföljden, exempelvis barnets bästa, umgängesbilden och så vidare. Därefter 
måste man undersöka de samband som kan konstateras mellan rättsfakta och rättsföljd. Anta 
att domstolen i sin bedömning skulle uttala följande. ”Då barnet har rotat sig i familjehemmet 
och umgänget med de biologiska föräldrarna har varit har varit obefintligt är adoptionen 
förenligt med barnets bästa”. Rättssatsen, omständigheterna för att adoption ska kunna 
genomföras, kan då vara 1) att barnet rotat sig i familjehemmet, 2) att umgänget mellan 
förälder och barn varit obefintligt samt 3) att det är barnets bästa att en adoption godkänns. 
Om dessa omständigheter, rättsfakta, är uppfyllda bör det leda till slutsatsen, rättsföljden, att 
adoptionen godkänns. 
 
På senare år har Högsta domstolens avgöranden blivit längre och innehåller utförliga rättsliga 
argument och i flera fall görs generella uttalanden. Det innebär att domstolen inte nöjer sig 
med att bedöma det specifika fallet utan kan fastslå närmare innebörd av de rättssatser de 
anser sig tillämpa eller rentav uttalar sig om andra rättssatser.30 
 
Mot bakgrund av de ovan beskrivna kan frågan besvaras jakande, det är möjligt att dra 
slutsatser ur rättsfall utifrån en tolkning av hur domstolen skulle döma i liknande fall – även 
om omständigheterna inte är identiska. 
 
En annan fundering som kan uppstå är om rättsfall från 1980-talet fortfarande kan vara 
aktuella. För att besvara frågan är det nödvändigt med grundläggande kunskap om hur de 
allmänna domstolarna fungerar. För att Högsta domstolen ska ta upp ett mål till prövning 
krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd meddelas endast om ett avgörande av frågan är av 
vikt för ledningen av rättstillämpningen, ett så kallat prejudikat.31 Syftet med prejudikat är att 
ge tingsrätter och hovrätter vägledning i hur de ska bedöma liknande fall och är det vanligaste 
skälet för Högsta domstolen att ge ett mål prövningstillstånd.32 Detta innebär att om det redan 
finns vägledande avgöranden kommer Högsta domstolen inte ta sig an målet. När det gäller 
adoptionsreglerna har de i stort sätt sett likadana ut sedan de infördes och endast språkliga 
förändringar har gjorts sedan 1980-talet. För att den högsta instansen ska ta upp frågan på nytt 
krävs att något förändras, antingen lagstiftningen eller att domstolen anser att deras tidiga 
avgöranden avviker från lag eller en rättsgrundsats.33 En annan möjlighet för domstolen att 
                                                
29 Jfr med Allan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder.  
30 Bert Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s.194-195.  
31 Se 54 kap. 10 § rättegångsbalken. Prövningstillstånd kan också bli aktuellt om det finns synnerliga skäl, vilket 
främst har att göra med rening, domvilla eller grova misstag. 
32 http://www.hogstadomstolen.se/Overklagande-och-provningstillstand/. 
33 I ett sådant fall är det brukligt att målet avgörs i plenum, det vill säga att samtliga justitieråd, minst 14 stycken, 
deltar i dömandet, jfr 3 kap. 4 och 6 § § rättegångsbalken. 
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pröva frågan på nytt är om en ny, oväntad fråga dyker upp som är oklar. Det innebär att så 
länge som det inte kommer ett nytt avgörande rörande den för uppsatsen aktuella frågan om 
adoption är rättsfallen från 1980-talet högst aktuella.	  
 	  
Det ska också påtalas att vid beskrivning av rättsfall ligger tyngdpunkten på Högsta 
domstolens bedömningar. Syftet med uppsatsen är att försöka få förståelse för vilka 
omständigheter som ligger till grund för ett godkännande av vårdnadsöverflyttning respektive 
adoption, då det är Högsta domstolens resonemang som är vägledande för rättstillämpningen. 
Så även om tingsrätt och hovrätt tagit fasta på andra saker blir deras resonemang juridiskt 
mindre relevanta då Högsta domstolen yttrat sig i frågan.  
 

2. 3 Etisk reflektion  
Etiska överväganden inom samhällsvetenskaplig forskning kan ses ta sin utgångspunkt i 
forskningskravet vilket innebär att samhällets medlemmar har ett berättigat krav att bedriva 
forskning för att utveckla och driva samhället framåt. Detta krav sätts sedan i relation till det 
så kallade individskyddskravet vilket innebär att personer vilka ingår i forskningen inte får 
utsättas för fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning inom ramen för forskningen. Dessa 
krav kan dock inte ses som absoluta, utan en avvägning måste göras mellan de båda kraven 
där den faktor som är avgörande för bedömningen är den nytta vilken forskningen medför. 
Dessa principer kan således ses som mer vägvisande för forskaren än tvingande och kan 
därför anses ha funktionen att väcka forskarens tankar rörande dennes ansvar i 
sammanhanget.34  
 
Vetenskapsrådet framhåller fyra grundläggande etiska krav när det gäller forskning inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Det första kravet, informationskravet, innebär 
att uppgiftslämnare till forskningen ska informeras om forskningsprojektet samt vilka villkor 
som gäller för dennes deltagande. Det andra kravet, samtyckeskravet, avser att forskaren ska 
inhämta samtycke från de personer vilka kommer att ingå i forskningen. Det tredje kravet är 
det så kallade konfidentialitetskravet. Detta krav åsyftar att känsliga uppgifter rörande de 
personer som ingår i forskningen ska åläggas största möjliga konfidentialitet och personal 
vilka arbetar med deras uppgifter bör underteckna tystnadsplikt. Det fjärde kravet, 
nyttjandekravet, lyfter att uppgifter vilka insamlats från enskild i forskningsändamål inte får 
utlånas eller användas i icke-vetenskapliga syften.35 
 
I denna uppsats tillämpas främst en rättsdogmatisk metod vilket medför att de uppgifter som 
behandlats framförallt är offentliga juridiska handlingar såsom domar, lagtext, propositioner 
och SOU:er. Tidigare forskning och doktrin inom området har även fått visst utrymme. 
Således saknar de fyra ovannämnda kraven relevans vid vår hantering av dessa uppgifter. 
Detta kommer sig av att kraven fokuserar på uppgifter vilka lämnats av en person till 
forskaren i avsikt att forskning ska bedrivas. Sådana uppgifter återfinns inte i denna uppsats, 

                                                
34 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer, s. 5-6. 
35 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer, s. 6-9.	  
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utan de uppgifter som använts finns tillgängliga för allmänheten, därav förlorar principerna 
stor del av sin betydelse.  
 
En etisk reflektion rörande uppsatsens innehåll är dock inte med anledning av tidigare 
påstående per automatik irrelevant. Det påpekas av forskningsrådet att en bakomliggande 
tanke med de forskningsetiska principerna är att väcka en reflektion hos forskaren rörande 
dennes ansvar. Således önskar uppsatsförfattare lyfta att aktning tagits till de forskningsetiska 
principerna genom att presentera de uppgifter vilka lyfts i uppsatsen på ett sakligt och 
vetenskapligt vis.  
 

2.3 Ansvarsfördelning  
Arbetet utfördes inledningsvis tillsammans genom att leta fram berörda lagrum, propositioner, 
SOU:er och rättspraxis. Då materialet inhämtats följde en period av sammanställning där 
Linus ansvarade för kapitlen om inledning, samhällsvård och vårdnadsöverflyttning, medan 
Andreas tog hand om adoption, mot de biologiska föräldrarnas vilja och socialstyrelsens 
granskning. Domstolsprövning delades i två där Andreas fokuserade på avgöranden ifrån de 
allmänna domstolarna och Linus på avgöranden från Europadomstolen. Tillsammans utveck-
lades sedan kapitlet om domstolarnas utgångspunkter. Kapitlet om olika utgångspunkter för 
barns behov skrevs tillsammans.  Efteråt sattes dessa stycken samman och en diskussion för-
des om hur den röda tråden bäst skulle lyftas. För att få texten enhetlig och förtäta materialet 
ytterligare byttes ansvarsområden. I den avslutande fasen utfördes arbetet åter gemensamt 
genom att diskutera och länka samman de slutsatser som arbetet lett fram till. Ytterligare 
fokus lades även på att tillsammans klargöra den använda rättsdogmatiska metoden då den 
inledningsvisa beskrivningen var otillräcklig för att kunna sätta in den oinsatte läsaren. 
Arbetet med såväl syfte som frågeställningar utfördes i samråd under hela skrivprocessens 
gång. 
 

3. Samhällsvård 
3.1 Det svenska välfärdssystemet   
Sveriges välfärdsmodell bygger på socialpolitiska åtgärder vilka riktar sig till alla familjer 
med barn, såsom föräldraförsäkring, barnbidrag, barn- och skolomsorg, hälso- och sjukvård. 
Tanken med detta är att hjälpa föräldrarna så att de kan tillgodose den omvårdnad, trygghet 
och goda fostran som alla barn har rätt till. Utgångspunkten är således att barn ska växa upp 
med sina biologiska föräldrar och att deras kapacitet är tillräcklig utifrån barnets behov.36 
 
I de fall där den ordinarie välfärdsmodellen inte är tillräckliga aktiveras ett residualsystem, det 
vill säga ett system som är kopplat till de behövande. Det innebär att kommunen innehar det 
yttersta ansvaret när det gäller att ge stöd och hjälp till de som vistas där – så även barn. 

                                                
36Andersson, Gunvor och Sallnäs, Marie, Social barnavård och barns utsatthet, s.13. 
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Uppdraget förvaltas vanligtvis av socialtjänsten, vilka verkar för alla människors trygghet och 
ska särskilt uppmärksamma barn som riskerar en ogynnsam utveckling.37  
 
De familjer som blir aktuella för en behovsprövad insats inom socialtjänsten hamnar under 
den sociala barnavården, vilket även omfattar de insatser som socialtjänsten ansvarar för men 
andra utför – så som familjehem. I uppdraget ingår därför både att ge stöd för att motverka 
missförhållanden och att ingripa när sådana förhållanden misstänks förekomma. Om barn inte 
lever i vad som är att anses som en rimlig eller tillräcklig uppväxtmiljö kan de få sina behov 
tillgodosedda med hjälp av socialtjänstens stöd- och hjälpinsatser.38  
 

3.2 Familjehem 
3.2.1 Den svenska familjehemsvården  
Familjehem definieras, vilket framgår av inledningen ovan, som ett enskilt hem som på 
uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran.39 Familjehem är 
en vanligt förekommande insats och även den föredragna vårdformen för barn som inte kan 
bo i sina föräldrahem. Även om frivillighet alltid eftersträvas är det möjligt att placera barn i 
familjehem med tvång. Med frivillighet menas att de biologiska föräldrarna godkänner och 
medger att deras barn placeras familjehem. I de fall där samtycke inte är möjligt finns det, 
under vissa förutsättningar, laglig möjlighet att använda tvång.40 I tvångsfallen tvingas 
föräldrarna att ta emot en insats de inte önskar i syfte att skydda barnet.41  
 
Även om begreppet familjehem är relativt nytt har barn sedan länge fostrats i samhällets 
regi.42 Det var under industrialiseringen som fenomenet fosterbarn bredde ut sig i landet, och 
detta som en följd av att allt fler familjer flyttade in till städerna för arbete.	  43 Livet i staden 
förändrade barnens levnadsförhållanden och allt fler barn lämnades utan tillsyn, tiggde och 
begick brott. Samhället såg det därför som sin plikt att låta omyndiga barn åtnjuta förmånen 
av vård och fostran i deras regi.44 Dessutom ansågs fosterhem vara en billig och administrativt 
enkel vårdform. Det fanns dock inte resurser för att hålla fosterbarnsvården under kontroll och 
många omhändertagna barn for illa. I slutet av 1800-talet bekräftade rapporter den dåliga 
behandlingen av fosterbarn och krav på rättssäkerhet, lagar och noggrant utformade 
förutsättningar för ingripanden ställdes. Resultatet blev den första barnavårdslagen vilken 
infördes år 1902. Innan dess hade familjehemsplaceringar skett utan stöd av lag. Det var först 
                                                
37Andersson, Gunvor och Sallnäs, Marie, Social barnavård och barns utsatthet, s.13, 18, 32. Se även 2 kap. 2 § 
& 8 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL).  
38 Andersson, Gunvor och Sallnäs, Marie, Social barnavård och barns utsatthet, s.13, 14, 32. 
39 Se 3 kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937).  
40 Frivillig familjehemsplacering sker genom 6 kap. socialtjänstlagen (2001:453) och tvångsinsatser sker genom 
lagen (1990:52) om särskilda bestämmelser av vård av unga (LVU). Tvång kan bli aktuellt i två situationer – 
antingen när föräldrarna brister i omsorgen på ett sådant sätt att barnets hälsa och utveckling påtagligt riskerar att 
skadas (2 § LVU) eller genom att barnet genom sitt eget beteende utsätter sin hälsa och utveckling för påtagliga 
risker (3 § LVU). 
41 Viktoria Skoog, Barn som flyttas i offentlig regi, s.5. 
42 Begreppen fosterbarn, fosterhem och fosterhemsföräldrar ansågs ha en negativ klang och i samband med att 
det skapades en socialtjänstlag (SFS 1980:620) byttes begreppen ut emot ett neutralare ord, d.v.s. familjehem. 
43 Anna Singer, Barnets bästa, s.189. 
44 SOU 1974:7 s. 39, 57. 
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under 1970-talet som lagstiftningen yttrade att de barn som inte kan få den behövliga vården i 
sitt föräldrahem i största möjliga mån borde ges vård i en annan familj.45  
 
3.2.2 ”Mamma, pappa, barn”… plus familjehemsföräldrar och socialtjänst  
När barn placeras i samhällets vård uppstår ett fenomen som Socialstyrelsen kallar för det 
tredelade föräldraskapet. Detta syftar till det delade ansvar och den samverkan som uppstår 
mellan de biologiska föräldrarna, familjehemmet och socialtjänsten – där socialtjänsten har 
det övergripande ansvaret.46 Detta genom att bland annat initiera samverkan med andra 
berörda verksamheter, såsom skola, men även anordna ett planeringsmöte där föräldrar, 
familjehem och socialtjänst kan utbyta viktig information – allt för att minska friktionen och 
göra placeringen så skonsam som möjligt för barnet.  
 
Enbart det faktum att de biologiska föräldrarna brustit i sin föräldraförmåga innebär inte att 
deras föräldraskap upphör, därför är målet med det tredelade föräldraskapet att de ska få 
möjlighet att fortsätta vara föräldrar efter bästa förmåga – med stöd av de övriga inblandade. 
Arbetet inriktas därför på att barnet ska ha tillgång till såväl föräldrar som familjehem, under 
förutsättningen att det är gynnsamt för barnet. Ur barnets perspektiv är det viktigt att det finns 
vägar som möjliggör kontakt med föräldrarna. Samtidigt fyller kontakten med dem och andra 
närstående flera viktiga funktioner47 då den kan bidra till att nyansera och stärka barnets 
självbild, samt ge en känsla av sammanhang. Kontakten mellan barn och föräldrar tillmäts 
även en juridisk betydelse då en fungerande sådan i det långa loppet är en förutsättning för att 
barnet under rimliga former ska kunna återvända hem.48 
 
För barnens del innebär det tredelade föräldraskapet att de får ett flertal vuxna att förhålla sig 
till. Detta ger upphov till vad som kan beskrivas som en dubbel utsatthet. Dels genom att de i 
egenskap av att vara barn har en underordnad position i förhållande till vuxna, och dels för att 
deras rättigheter och makt skapas i relation de vuxna som är involverade i deras liv. Om 
barnet hamnar mitt emellan ett flertal viljor kan därför barnets möjlighet att göra sin röst hörd 
försämras.49 Intressekonflikter kan även uppstå mellan och inom de tre parterna. Social-
tjänsten har till exempel en skyldighet att tillgodose barnets rätt till hjälp och stöd, samtidigt 
har föräldrarna rätt till ett enskilt privat- och familjeliv.50  
 

                                                
45 SOU 1974:7 s. 34, 39, och 57, jfr även med prop. 1979/80:1 s. 315-316 . 
46 Socialstyrelsen, Grundbok i BBIC, s.99-100.  
47 Förutom i de fall där kontakten bedöms som skadlig för barnet.  
48 Socialstyrelsen, Grundbok i BBIC, s.101. 
49 Viktoria Skoog, Barn som flyttas i offentlig regi, s.9.  
50 Elisabeth, Eneroth, Socialtjänstens ansvar för barn och unga, s.114. 
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4. Teoretiska begrepp och principer 
4.1 Vikten av olika kunskaper  
Socialnämnden ansvarar för att barn får sina behov tillgodosedda och socialsekreteraren 
behöver, förutom att vara väl förtrogna med barns rättigheter och behov, ha kunskap om olika 
psykologiska vetenskaper för att kunna identifiera behoven. Det krävs kunskap om barns 
psykosociala utveckling och vilka socialpsykologiska sammanhang som gynnar utvecklingen 
och insikt i de förhållningssätt som prioriterar barnets bästa. Teoretisk kunskap inom relevanta 
biologiska, psykologiska och sociala läror är med andra ord nödvändiga för att kunna 
analysera barns behov och hur dessa kan tillgodoses.51  
 

4.2 Relationsorienterat synsätt och behovsorienterat synsätt 
Det relationsorienterade synsättet utgår från att de biologiska föräldrarna inte är utbytbara och 
att det som skadar barnet mest är själva separationen med föräldrarna. Det centrala enligt 
denna teori är barnets medfödda benägenhet att relatera till omgivningen varigenom den ingår 
i en dialog med den vuxne. Dialogen och hur barnet möts i denna dialog är primärt och ett 
fungerande samspel är en förutsättning för att barnet ska kunna nå behovstillfredsställelse.52 
Barnet knyter an till en förälder i späd ålder och denne förälder förblir barnets psykologiska 
förälder53 oavsett om denne person är lämplig eller inte. Därav eftersträvar detta synsätt en 
obruten kontakt mellan barn och föräldrar och ett omhändertagande ska in i det längsta 
undvikas. Om detta ändå är nödvändigt ska placeringen vara kortvarig och kontakten mellan 
barnet och de biologiska föräldrarna är oumbärlig för en god vård.54 
 
Ett annat synsätt är det behovsorienterade. Detta synsätt ger uttryck för att barnet har tydliga 
drifter och behov. Det primära för barnets utveckling55 är dess behov och att få dem tillfreds-
ställda. Relationen eller anknytningen till specifika vuxna är sekundär och något som sker 
gradvis utifrån hur de vuxna svarar på barnets behov.56 Förespråkare för detta synsätt anser att 
en familjehemsförälder, om denne under lång tid och på ett känslomässigt samt engagerat sätt 
tillgodoser ett barns grundläggande behov, kan överta det psykologiska föräldraskapet. 
Omhändertagande kan således, med detta synsätt, ses som en bra lösning för barnet och en 
möjlighet för det att växa upp i trygga förhållanden – förhållandet till familjehemsföräldrarna 
ses oftast som viktigare än relationen till de biologiska föräldrarna.57 

 
Det relationsorienterade och det behovsorienterade synsätten skiljer sig således på många 
plan. Ett exempel är hur de ser på de biologiska föräldrarnas roll, där det ena synsättet anser 

                                                
51 Sam Larsson, Samhällsvetenskapliga och rättsvetenskapliga teorier och metoder i socialt arbete, s.83-84. 
52 SOU 1986:20, s.87-89. 
53 En ”psykologisk förälder” syftar till en person vilken dagligen kan tillfredsställa barnets behov av fysisk vård, 
kärlek och stimulans. En roll som aldrig kan fyllas av en frånvarande och passiv vuxen. 
54 Prop. 1989/90:28 s.50. 
55 Utvecklingen styrs således dels av det biologiska, drifterna eller behoven, samtidigt formas och modifieras 
barnet av sin omgivning – beroende på vilken respons de får. 
56 SOU 1986:20, s.88-89. 
57 Prop. 1989/90:28 s.50. 
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att föräldrarna är oersättliga medan den andra menar att dessa kan ersättas. Ett annat exempel 
är att det för det relationsorienterade synsättet är viktigt med en bibehållen och kontinuerlig 
kontakt mellan barn och biologisk förälder medan det inom det behovsorienterade synsättet 
inte alls är nödvändigt utan snarare påtalas att man inte aktivt ska arbeta på kontakten 
däremellan. Båda synsätten anser att det är viktigt att berätta för barnet om deras bakgrund 
och biologiska släkt, men syftena härtill skiljer sig. Inom det behovsorienterade synsättet ska 
det lyftas fram hur barnet svikits i sina behov medan den relationsorienterade vill hjälpa 
barnet i dess relation till sina biologiska föräldrar.58  
 

4.3 Återföreningsprincipen 
En grundläggande princip inom svensk rätt är att barn i första hand ska växa upp med sina 
biologiska föräldrar. När syftet med vården har uppnåtts ska familjehemsplaceringen upphöra 
och föräldrarna återförenas med sina barn. Barnets omgivning, såväl socialnämnden som 
familjehemsföräldrarna, ska arbeta mot detta mål och försöka hjälpa föräldrarna med att 
komma till rätta med de brister som lett till att barnet placerats utanför hemmet.59 Denna 
princip har kommit att kallas återföreningsprincipen. Återföreningsprincipen har sin grund i 
det relationsorienterade synsättet.  
 

4.4 Kontinuitet och stabilitet 
Ett vanligt förekommande ord när det gäller barns behov är stabilitet. Ordet saknar en 
närmare definition men ingår i kontinuitetsprincipen. Kontinuitetsprincipen innebär att man i 
största möjligaste mån ska tillgodose barnets behov av stabilitet och avstå från att flytta det 
från dess invanda miljö.60 När barnet väl familjehemsplacerats sker vad som kallas 
omstämning, där en överflyttning av känslor sker, till de nya familjehemsföräldrarna. Rent 
känslomässigt kommer barnet att länkas av från sina biologiska föräldrar och kontakten med 
dem kommer allt-eftersom glesas ut och upphöra.61 Enligt kontinuitetsprincipen är 
förflyttningar skadligt för barnet och det ska inte behöva utsättas för fler separationer än 
nöden kräver. Kontinuitetsprincipen har sin grund i det behovsorienterade synsättet.    
 

4.5 Återförening i förhållande till kontinuitet 
Kontinuitetsprincipen hamnar ofta i konflikt med återföreningsprincipen. Flertalet rättsliga 
dokument62 betonar att omhändertagna barn ska garanteras kontinuitet och stabilitet. Dock 
uttalar dessa dokument en likartad uppfattning när det gäller återförening. Således uppstår, när 
det gäller huruvida placerade barn kan eller bör flytta hem, en konflikt mellan principerna. 
 
Många familjehemsplacerade barn beskriver flytten från föräldrahemmet som traumatiskt och 
plötslig. När barnet tvingas flytta från familjehemmet uppstår ofta känslor av instabilitet och 
osäkerhet. Även om anledningen till flytten är återförening upplever många barn instabilitet 
                                                
58 SOU 1986:20, s. 91-92. 
59 Prop. 2002/03:53 s. 84. 
60 Anna Singer, Barnets bästa, s.125. 
61 SOU 1986:20, s.85. 
62 Se i vidare framställning.  
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och svårigheter att anpassa sig till nya regler, kompisar, skola och så vidare.63 
 
Barnets rötter till familjehemmet kontra det biologiska hemmet bör dock vara avgörande för 
om placering ska upphöra eller inte. I vissa fall kan det därmed vara bättre för barnet att de får 
stanna i familjehemmet. Den svenska lagstiftningen betonar emellertid återförening,64 vilket 
utmärker sig bland annat genom att familjehemsplacerade barn ska upprätthålla kontakt och 
umgänge med sina biologiska föräldrar under placeringstiden. Familjehemsplacerade barns 
behov av stabilitet och kontinuitet har dock på senare år uppmärksammats allt mer då 
osäkerhet kring placeringars tillförlitlighet visat sig vara en vanlig företeelse.65 Barns behov 
av kontinuitet och stabilitet bör generellt vara ett övergripande mål för alla hjälpinsatser – 
oavsett om det sker i eller utanför hemmet. Det är dock oklart vad som ska prioriteras; 
stabiliteten och kontinuiteten i förhållande till familjehemmet eller till föräldrarna. 66  
 

5. Överflyttning av vårdnaden 
5.1 En förändrad lagstiftning 
Innan år 1983 fanns ingen möjlighet att frånta de biologiska föräldrarna vårdnaden om deras 
barn såvida de inte ansågs vara olämpliga som vårdnadshavare. I takt med att samhället 
förändrades under 1900-talet kom större krav på tryggare uppväxtförhållanden för barn i 
samhällets vård. I de fall där ett barn vistats i familjehem under så lång tid att de hunnit rotat 
sig där och funnit en sådan trygghet, känslomässig förankring och gemenskap i hemmet att 
barnet såg det som sitt eget borde det finnas en möjlighet att göra familjehemsföräldrarna till 
barnets rättsliga föräldrar.67 Om det bedömdes vara till barnets bästa borde det finnas en 
möjlighet att frånta de biologiska föräldrarna vårdnaden om deras barn, oavsett om dessa var 
olämpliga vårdnadshavare eller inte, och flytta den till familjehemsföräldrarna. Dessa krav 
ledde till en förändring i lagstiftningen. Den 1 juli år 1983 infördes en möjlighet för 
domstolen att, efter ansökan från en socialnämnd, genomföra en vårdnadsöverflyttning.68 
 
I lagstiftarens utredning framgår att syftet med vårdnadsöverflyttning var just att ge barnet en 
stabil uppväxt med trygga förhållanden. De nya vårdnadshavarna skulle härmed få möjlighet 
att självständigt sköta om barnet och ta del i omvårdnaden på samma sätt som om det vore 
deras egna. Samtidigt framhölls att familjehemsplacering är en ingripande åtgärd och att 
vårdnadsöverflyttning inte fick användas i sådan grad att det avskräckte föräldrar från att vid 
behov söka hjälp. Föräldrar skulle inte behöva tveka inför ett beslut att placera sitt barn i 
familjehem av rädsla för att förlora barnet genom att det under placeringstiden skulle komma 
att adopteras bort. En återförening kunde ta tid och enbart det förhållande att barnet varaktigt 

                                                
63 Viktoria Skoog, Barn som flyttas i offentlig regi, s.39-40. 
64 Pernilla, Leviner, När kan och bör placerade barn flytta hem, s.305-306. 
65 Detta ligger bakom införandet av socialtjänstens skyldighet att överväga vårdnadsflyttning till familjehems-
föräldrarna. Se kap 6. 8 § SoL & 13 § LVU.  SoL 6:8 och LVU 13 § med hänvisning till kap 6. 8 § FB. 
66 Pernilla, Leviner, När kan och bör placerade barn flytta hem, s.306-307, jfr även prop. 1989/90:28. 
67 Prop. 1981/82:168 s. 39, 40, 70. 
68 Jfr 6 kap. 8 § FB. 
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bodde i familjehem skulle inte leda till att föräldern miste vårdnaden om barnet.69 En 
vårdnadsöverflyttning kan endast bli aktuell när barnet bott i familjehem under flera år, och 
domstolen måste utreda barnets anknytning till familjehemmet. En annan viktig faktor som 
bör vägas in är i vilken utsträckning barnet haft kontakt med sina biologiska föräldrar. Om 
föräldrarna inte visat intresse, om kontakten varit sporadisk eller skett i uppslitande former 
kan en flytt av vårdnaden bli aktuell, däremot kan det inte komma i fråga i de fall där den 
biologiska föräldern håller god kontakt med barnet. Stor vikt måste dock även fästas vid 
barnets egen inställning. Det krävs att barnet har fått en så stark bindning till sitt nya hem att 
det uppfattar det som sitt eget.70   
 

5.2 Ökade krav på vårdnadsöverflyttning 
Förändringen som 1983 års lagstiftning medförde fick inte den genomslagskraft som 
lagstiftaren tänkt sig. Det visade utredningar71 som Socialstyrelsen låtit genomföra. Dessa 
visade att vårdnadsöverflyttning endast aktualiserats i de fall där barnet varit placerat under 
lång tid och såg familjehemsföräldrar som sina föräldrar. I samtliga fall ville familjehems-
föräldrarna bli vårdnadshavare och de biologiska föräldrarna samtyckte till vårdnadsöver-
flyttningen. Utredningarna visade även att socialnämnderna inte initierade en vårdnads-
överflyttning i strid mot de biologiska föräldrarnas vilja.72 Främsta orsaken till att det 
genomfördes så få vårdnadsöverflyttningar var avsaknad av kunskap i hur socialnämnderna 
skulle arbeta med dessa frågor. Det fanns också en rädsla för att döma ut de biologiska 
föräldrarna som vårdnadshavare och för att kontakten mellan barnet och de biologiska 
föräldrarna skulle upphöra. Socialstyrelsen kunde dock konstatera att det var svårt att tyda 
huruvida socialnämnderna arbetade med de biologiska föräldrarnas eller barnets bästa för 
ögonen.73 
 
Det var uttalat att viss restriktivitet skulle iakttas vid bedömningen av vårdnadsöverflyttning 
för det enskilda barnet, men utredningarna visade att möjligheten användes alltför sällan. 
Även om återföreningsprincipen skulle råda vid alla familjehemsplaceringar var det givet att 
detta inte alltid var möjligt. Statistik visade att ett fåtal barn, två barn av tusen placerade barn 
under ett år, hade placerats i tidig ålder och blivit kvar i samhällsvården under lång tid. Det 
var viktigt att dessa barns situation uppmärksammades och deras uppväxt tryggades.74 Det 
stod alltså klart att en förändring behövdes. Som konsekvens härav infördes den 1 juli år 
200375 en bestämmelse i socialtjänstlagen (SoL) som uttryckligen förpliktade socialnämnder 
att särskilt överväga en vårdnadsöverflyttning för barn som varit familjehemsplacerade i tre 
år.76 Bestämmelsen motiverades i stort som 1983 års bestämmelse i föräldrabalken (FB); 

                                                
69 Prop. 1981/82:168 s. 39-40. 
70 Prop. 1981/82:168 s. 70. 
71 Under 19090-talet och tidigt 2000-tal utfördes två undersökningar av vårdnadsöverflyttningar i syfte att 
utveckla och stärka familjehemsvården samt för att se hur möjligheten att flytta över vårdnaden användas, jfr 
prop. 2002/03:53, s. 85. 
72 Prop. 2002/03:53, s.84-85. 
73 Prop. 2002/03:53, s.86. 
74 Prop. 2002/03:53, s.84-86. 
75 Genom SFS 2003:407. 
76 6 kap. 8 § SoL 
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nämligen att ge det familjehemsplacerade barnet en större trygghet, kontinuitet och visshet 
om var det ska bo i framtiden.77 Genom införandet av regeln lades ett krav på socialnämnden 
att noga överväga en vårdnadsöverflyttning efter att barnet varit placerad i familjehem under 
tre år. Att övervägandet skulle görs efter tre års familjehemsplacering ansågs rimligt mot 
bakgrund av att flertalet barn som blir kvar i familjehemsvård placerats i unga år och tre år 
anses som en lång tid i relation till barnets ålder och mognad. I vissa fall kan det inte uteslutas 
att det kan behövas längre tid i familjehemmet innan vårdnaden överflyttas. Det är viktigt att 
alltid beakta hur barnets umgänge med de biologiska föräldrarna sett ut och hur det fungerat. 
Vidare är det enskilda barnets bästa som ska vara avgörande vid dessa ställningstaganden.78 
Men om barnet kände trygghet i familjehemmet, uppfattade det som sitt hem och det låg i 
dess bästa intresse att vara kvar där ska socialnämnden ansöka om vårdnadsöverflyttning hos 
domstol.79 
 

5.3 Rättsliga konsekvenser av vårdnadsöverflyttning 
Efter att en vårdnadsöverflyttning genomförts blir familjehemsföräldrarna barnets särskilt 
förordnade vårdnadshavare, och får därigenom ta över ansvaret för barnet. Att vara särskilt 
förordnad vårdnadshavare innebär ett ansvar för barnets personliga förhållande och behov blir 
tillgodosedda.80 Vidare får dessa rättigheter och skyldigheter att bestämma i frågor som rör 
barnets personliga angelägenheter.81 En vårdnadsöverflyttning innebär att familjehems-
föräldrarna, de särskilt förordnade vårdnadshavarna, kan handla för barnets räkning. De kan 
underteckna papper där vårdnadshavarens underskrift krävs, exempelvis på pass eller id-kort 
och de kan även ta del av barnets medicinska journaler.   
 
När familjehemsföräldrarna blir barnets nya vårdnadshavare upphör familjehemsplaceringen. 
Det innebär att socialnämndens ansvar att noga följa vården av barnet liksom kravet på att var 
sjätte månad överväga respektive ompröva familjehemsplaceringen bortfaller. I det fall behov 
finns av stöd efter en vårdnadsöverflyttning är socialnämnden dock skyldig att hjälpa till.82 
Genom vårdnadsöverflyttningen får barnet en trygg och stabil hemmiljö och blir en del av 
familjehemmets familj. Dock kvarstår en del skillnader gentemot ett biologiskt barn. De 
särskilt förordnade vårdnadshavarna har inte någon försörjningsskyldighet gentemot barnet, 
utan den kvarstår hos de biologiska föräldrarna. De särskilt förordnade vårdnadshavarna har 
dock rätt till underhållsbidrag, underhållsstöd och barnbidrag, och placeringskommunen kan 
fortsätta ge en skälig ersättning till det före detta familjehemmet.83 Barnet har även rätt till 
umgänge med sina biologiska föräldrar och det åvilar de särskilt förordnade vårdnadshavarna 
att se till att ett sådant umgänge upprätthålls.84 
 
                                                
77 Prop. 2002/03:53, s. 84, 109. 
78 Prop. 2002/03:53, s.86. 
79 Socialstyrelsen och Länsstyrelserna, Vårdnadsöverflyttningar för barn placerade i familjehem, s. 11. 
80 6 kap. 2 § 2 st FB 
81 6 kap. 11 § FB 
82 Socialstyrelsen, Barn och unga i familjehem och HVB, s. 151 
83 Socialstyrelsen, Barn och unga i familjehem och HVB, s. 152, jfr även 7 kap. 2 § FB (underhållsskyldigheten) 
och 6 kap. 11 § SoL (möjligheten för socialtjänsten att fortsätta ge ekonomisk ersättning). 
84 Socialstyrelsen, Barn och unga i familjehem och HVB, s. 152, jfr även 6 kap 15 § första stycket FB. 
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6. Adoption 
6.1 Innebörden av adoption 
Adoption kan förklaras som en juridisk familjebildning och innebär att man genom rättsliga 
processer skapar de förhållanden som motsvarar biologiska band mellan föräldrar och barn. 
Adoption möjliggör flera olika former av familjebildningar. I vardagligt tal förknippas 
adoption med situationer då ett barn utan biologisk anknytning till de blivande föräldrarna 
adopteras av dessa, en så kallad nyfamiljsadoption. Dock är den vanligaste adoptionsformen 
styvbarnsadoption, eller närståendeadoption, då barnet adopteras av sin biologiska mammas 
eller pappas make – barnet får då en ny förälder som den inte har biologiskt band till men 
adoptionen medför inte att barnet får en ny familj.85 
 

6.2 Svag och stark adoption 
Sverige fick sin första adoptionslagstiftning år 191786. En adoption enligt denna lag var svag 
och även om den medförde ett rättsförhållande mellan barnet och adoptivföräldrarna som i de 
allra flesta avseenden var detsamma som mellan föräldrar och biologiska barn fanns det ett 
par viktiga skillnader. Arvsrätten var en av dem. Barnet kunde inte ärva sina adoptivföräldrars 
släktingar utan ärvde i stället sina biologiska släktingar, och endast i den mån det inte 
inskränkte i de biologiska barnens arvslott hade adoptivbarnet samma arvsrätt som dessa. En 
annan skillnad var underhållsskyldigheten. De biologiska föräldrarna var fortfarande 
underhållsskyldiga och barnet i sin tur var i vuxen ålder underhållsskyldig gentemot såväl de 
biologiska föräldrarna som till adoptivföräldrarna. Under vissa förutsättningar var det även 
möjligt att häva adoptionen.87 
 
Då det oftast var barn från fattiga förhållanden som behövde nya föräldrar syftade den första 
adoptionslagstiftningen till att ordna med försörjning och trygghet till dessa barn.88 Barnen 
ansågs vara ett samhälleligt problem som genom adoption kunde få bättre ekonomiska 
förutsättningar, få växa upp under bättre moraliska förhållanden och erbjudas en bättre 
samhällelig status än vad deras biologiska föräldrar kunde ge dem. Dessutom ansågs adoption 
vara ett bra alternativ för barnlösa att bli föräldrar. I början av 1900-talet fanns det många 
fosterbarn och adoption där förhållandet mellan fosterbarn och fosterföräldrar blev juridiskt 
sanktionerat ansågs vara så betydelsefullt att samhället inte borde stå i vägen för det, därav 
skapades adoptionslagen.89      
 
Adoptionsinstitutet kom att få en stor betydelse. År 1949 flyttades adoptionslagen in i den då 
nyskapade FB.90 I samband med införandet av FB började en förändring att ske i synen på 
adoption. Det som ansågs vara bra för barnet fick en allt större roll och tidigare fokus på 

                                                
85 Astri Andresen, Ólöf Garðarsdóttir, Monika Janfelt, Cecilia Lindgren, Pirjo Markkola & Ingrid Söderlind, 
Barnen och välfärdspolitiken, s.223. 
86 SFS 1917:368, den trädde i kraft året efter, alltså 1918. 
87 SOU 2009:61, s. 65-66. 
88 Anna Hollander, Rättssociologi, s. 46. 
89 Astri Andresen m.fl., ”Barnen och välfärdspolitiken”, s.229-230. 
90 SOU 2009:61, s. 66. 
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moral och samhällets ansvar kom att skifta till en mer psykologisk aspekt. Fokus lades vid 
barnets känslomässiga utveckling, och betydelsen av en stabil och social miljö framhävdes. 
Forskning visade att det avgörande för ett barns anpassning var det emotionella klimatet i 
familjen, föräldrarnas relation samt föräldrarnas personliga egenskaper. I takt med att 
föräldraskapets psykologiska aspekter fick en alltmer framträdande roll fick de genetiska 
teorierna allt mindre betydelse. Adoptivföräldrarna framställdes som barnets egentliga familj, 
den familj som kunde garantera stabilitet, trygghet och en emotionellt hållbar relation.91 
 
Barnets ställning skulle tryggas och år 1959 ändrades adoptionsreglerna, från svag adoption 
till stark adoption. Stark adoption innebar att alla familjerättsliga rättigheter och skyldigheter 
klipptes av mellan barnet och dess biologiska släkt, och barnet stod i stort i samma 
förhållanden till adoptionsföräldrarna och dennes släkt som adoptionsföräldrarnas biologiska 
barn. Det var dock fortfarande möjligt att få adoptionen hävd.92 Även om anledningen till 
hävandemöjligheten var att det kunde ligga i barnets intresse stred det mot syftet att försöka 
likställa adoptionen med biologiska band. Då hävandemöjligheten dessutom kunde användas 
som hot valde lagstiftaren att år 1971 ta bort möjligheten att häva en adoption.93 Efter 
lagändringen var den enda kvarvarande möjligheten att upplösa en adoption att en ny 
adoption genomfördes. Även om bestämmelserna fått vissa språkliga justeringar under åren är 
de i stort sett desamma som idag. 
 

6.3 Förutsättningar för nationell adoption 
Bestämmelserna om nationella94 adoptioner finns idag i 4 kap. FB. Av kapitlets 6 § stadgas att 
en adoption ska, efter en lämplighetsbedömning, godkännas av tingsrätten. Adoptionen måste 
inte bara vara lämplig den ska också vara till barnets fördel och de som adopterar ska ha 
uppfostrat eller ha en vilja att uppfostra barnet. I vissa fall kan det dock räcka med att det 
finns en särskild anledning till adoptionen. Barn ska inte köpas och lagstiftaren har noga 
poängterat att en adoption inte får godkännas om det getts eller lovats ersättning. 
Är det ett barn som ska adopteras måste domstolen hämta ett yttrande från socialnämnden 
innan adoptionen kan godkännas.95 Vad yttrandet ska innehålla och vilken information som 
måste finnas med i det finns det inga regler om. Lämpligt är dock att nämnden utreder och 
yttrar sig om barnets bästa, adoptivföräldrarnas vilja och lämplighet, motivet till adoptionen, 
barnets relation till biologisk förälder som övriga släktingar, relationen mellan barnet och 
adoptivföräldrarna samt barnets och vårdnadshavares inställning till adoptionen.96 
 
Ett annat väsentligt krav för att en adoption ska godkännas är att alla berörda parter lämnat sitt 
samtycke. Barn under tolv år får inte adopteras utan att ha samtyckt till det, och de barn som 
är under tolv år ska höras och deras vilja beaktas utifrån deras mognad. Även föräldrar ska 
samtycka till adoptionen. Här finns dock ett undantag, en förälder som inte har del i 

                                                
91 Astri Andresen m.fl., ”Barnen och välfärdspolitiken”, s. 246.  
92 SOU 2009:61, s. 66. 
93 Astri Andresen m.fl., ”Barnen och välfärdspolitiken”, s. s. 246-247.  
94 Nationell adoption definieras som adoption av den som har hemvist i Sverige, jfr SOU 2009:61, s. 83. 
95 Jfr 4 kap. 10 § första stycket FB. 
96 Socialstyrelsen, Adoption, s. 180, 181, 188.  
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vårdnaden behöver inte samtycka till den för att den ska kunna godkännas. Denna förälder ska 
dock höras och dess vilja ska beaktas.97 
 

7. Mot de biologiska föräldrarnas vilja 
7.1 Möjligheter utan samtycke 
Genom lagstiftning har det blivit möjligt att flytta vårdnaden om ett barn från biologiska 
föräldrar till familjehemsföräldrar, de enda rekvisitet som finns är att barnet stadigvarande ska 
ha vårdats och fostrats i detta hem och det ska vara uppenbart bäst för barnet att förhållandet 
får bestå.98 Lagen ställer inte upp något krav på samtycke från de biologiska föräldrarna, 
oavsett om dessa är vårdnadshavare eller inte. Detta innebär att vårdnadsöverflyttning sker 
utifrån vad som är bäst för barnet utan beaktande av vad de biologiska föräldrarna (tidigare 
vårdnadshavare) anser och vill.99 
 
En adoption däremot får inte ske mot en vårdnadshavares samtycke. Däremot saknas lagliga 
möjligheter för den förälder som är utan del i vårdnaden att hindra adoptionen om domstolen 
anser att den är till barnets bästa.100 Det är således möjligt att adoptera bort ett barn mot en 
biologisk förälders vilja endast i de fall då den biologiska föräldern inte är vårdnadshavare. 
 
Efter en vårdnadsöverflyttning har de biologiska föräldrarna inte längre del i vårdnaden av 
barnet och kan således inte, enligt lag, hindra att deras barn i ett senare skede adopteras av 
familjehemmet. Att det är på detta sätt framgår av de förarbeten som ligger till grund för 
bestämmelsen om vårdnadsförflyttning, och var ett argument till varför såväl domstol som 
socialnämnd ska vara försiktig i sin bedömning av överflyttning av vårdnaden.101 
 

8. Domstolsprövning 
8.1 Allmänna domstolar 
8.1.1 När frågan väcks 
Prövning av såväl vårdnadsförflyttning som adoption görs i de allmänna domstolarna, det vill 
säga av tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Ärenden om vårdnadsöverflyttning initieras 
av att socialnämnden väcker frågan medan ärenden om adoption initieras genom att den som 
vill adoptera ansöker om godkännande från domstolen.102 När frågan väl är väckt är det upp 
till domstolen, där Högsta domstolen är sista instans, att bedöma om förutsättningarna för 
vårdnadsförflyttning/adoption är uppfyllda. 
 
                                                
97 4 kap 10 § FB tredje stycket, jfr även med Johanna Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 68-69, samt 4 kap. 5 
och 5 a §§ FB 
98 Jfr 6 kap. 8 § FB 
99 Exempel på detta går att hitta i rättspraxis, t.ex. NJA 2014 s. 304 och NJA 1993 s. 666. 
100 4 kap 10 § FB tredje stycket, jämför även med Johanna Schiratzki, ”Barnrättens grunder”, s. 68-69. 
101 Prop. 1981/82:168 s. 40 
102 Jfr 6 kap. 8 § FB samt 4 kap. 6 § FB 
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8.1.2 Högsta domstolens prövning av vårdnadsöverflyttningar 
Högsta domstolen har, så vitt vi kunnat utröna, prövat förutsättningarna för vårdnads-
överflyttning vid två tillfällen genom rättsfall NJA 1993 s. 666 och NJA 2014 s. 307, vari 
domstolen konstaterat följande.	  
	  
Huvudregeln för ett familjehemsplacerat barn är återförening med de biologiska föräldrarna. 
Vårdnadsförflyttning är ett undantag från huvudregeln. Vid bedömning av förutsättningarna 
för detta är det barnets intresse som ska beaktas, inget får gå före barnets bästa. De biologiska 
föräldrarna behöver inte vara olämpliga som vårdnadshavare för att det ska vara möjligt att 
genomföra en vårdnadsöverflyttning, utan i stället ska det vara uppenbart bäst för barnet att de 
rådande förhållandena får bestå. Risken för att barnet far illa, barnets vilja samt barnets behov 
av en god kontakt med sina biologiska föräldrar är faktorer som ska beaktas, och för 
bedömning krävs utredning om barnets anknytning till familjehemmet samt hur barnets 
kontakt med de biologiska föräldrarna har varit. Barn har dock efter en vårdnadsöverflyttning 
rätt till umgänge med sina biologiska föräldrar och det är familjehemsföräldrar som har 
ansvar för att tillgodose att detta fungerar.  	  
	  
I de ovan nämnde rättsfallen tog domstolen fasta på att barnen varit familjehemsplacerade 
sedan unga år (1 år och 4 månader respektive 1 år och 9 månader) och bott där under lång tid 
(7 år respektive 13 år). Socialnämndernas utredningar visade att barnen rotat sig i 
familjehemmet, att de uppfattade det som sitt hem och att inget tydde på annat än att de fått 
sina behov av omvårdnad och trygghet i familjehemmet. Familjehemsföräldrarna ville ha 
vårdnaden om barnen och de framstod som väl lämpade. Barnens umgänge med de biologiska 
föräldrarna hade varit begränsade under många år sedan placeringen påbörjades, och i båda 
fallen fanns det inget som tydde på att familjehemmet inte skulle ta sitt ansvar för att barnen 
skulle få sitt behov av umgänge med de biologiska föräldrarna tillgodosett. Efter att ha vägt 
samman dessa omständigheter fann Högsta domstolen att det, trots att de biologiska 
föräldrarna motsatte sig en vårdnadsförflyttning, var uppenbart bäst för barnen att rådande 
förhållanden fick bestå. Vårdnaden flyttades därmed över till familjehemmen.   
 
8.1.2.1 Tingsrätten och hovrättens bedömning – för en djupare förståelse 
I NJA 1993 s. 666 gjorde såväl tingsrätten som hovrätten samma bedömning som Högsta 
domstolen, och bedömde därmed att vårdnadsöverflyttning var förenligt med barnets bästa. 
De argument som framfördes av de biologiska föräldrarna, såsom att barnet var rädd för 
familjehemsföräldrarna, att dessa var olämpliga som vårdnadshavare samt att dessa behandlat 
dem illa, saknade stöd i utredningen och var inget som domstolarna fäste vikt vid. Inte heller 
fick påståendet om att socialnämnden skulle ha motarbetat dem bäring, då det av utredningen 
framkom att nämnden arbetat för att upprätthålla kontakten mellan dem och barnet. I stället 
påtalade domstolarna att de biologiska föräldrarna till stor del var upphovet till den bristande 
kontakten, då de tagit få initiativ och inte utnyttjat det umgänge som beviljats. Vidare hade 
föräldrarna försvårat umgänget genom att byta telefonnummer och vägra ge detta till 
familjehemmet. I tingsrätten hade även ett psykologintyg inlämnats vilket intygade att barnet 
ville stanna i familjehemmet samt att hemflytt skulle innebära risk för allvarlig skada på 
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barnets hälsa. Föräldrarna ansåg även att en vårdnadsöverflyttning skulle innebära en 
kränkning av deras mänskliga rättigheter.103 Påståendet delades inte av domstolarna. 
 
I NJA 2014 s. 307 anförde den biologiska mamman, vilken var den som motsatte sig en 
vårdnadsöverflyttning, att hon under hela placeringstiden samarbetat med socialnämnden och 
haft regelbunden kontakt med barnet. Det framgick av utredningen att mamman nyligen 
erhållit en egen bostad och studerade. Tingsrätten fann att det, även om barnets situation i 
familjehemmet var mycket bra, inte var utsiktslöst med en återförening och en 
vårdnadsöverflyttning fick därför inte genomföras. Ett annat tungt vägande skäl till 
tingsrättens bedömning var att det inte framgick vilka åtgärder socialnämnden vidtagit för en 
återförening. Vid överklagandet till hovrätten påtalade socialnämnden mammans bristande 
omsorgsförmåga, att en återförening inte skulle bli aktuell inom en snar framtid samt att en 
stödperson närvarat vid samtliga umgängestillfällen. Hovrätten tog fasta på detta och 
konstaterade även att mamman inte på eget initiativ kontaktat barnet och att socialnämnden 
bedömt att ett utökat umgänge emellan mamman och barnet skulle innebära en påtaglig risk 
för att barnets hälsa och utveckling skadades. En vårdnadsöverflyttning var således, enligt 
hovrättens bedömning, förenligt med barnets bästa. Högsta domstolen, som främst tog fasta 
på hur umgänget skett, fastställde hovrättens dom. 
	  

8.1.3 Högsta domstolens prövning av nationella adoptioner 
8.1.3.1 Utgångspunkten 
Tingsrätt och hovrätt har provat frågor om adoption sedan den första adoptionslagen infördes 
år 1917. Så vitt vi kunnat utröna har Högsta domstolen prövat frågan om adoption emot 
förälders vilja vid två tillfällen genom rättsfall NJA 1987 s. 116 och NJA 1987 s. 628. De båda 
fallen som finns handlar om adoption av styvbarn, vilket innebär att det finns kvar en 
biologisk förälder även efter att adoptionen godkänts. Vid adoption av ett familjehemsplacerat 
barn skulle så inte vara fallet. Det finns således en viss skillnad. Dock ska det påminnas om 
att regelverket om adoption är detsamma, oavsett om det handlar om adoption av ett 
familjehemsplacerat barn eller adoption av styvbarn. Även om förhållandena inte är identiska 
kommer domstolens bedömning av förutsättningarna i stort vara densamma. Det är således 
möjligt att dra vissa slutsatser om hur domstolen skulle bedöma frågan om adoption efter en 
vårdnadsförflyttning genom att läsa de domar i vilken frågan om adoption av styvbarn 
prövats.   
 
8.1.3.2 NJA 1987 s. 116 
Målet handlar om en kvinna som under en kris i en annars stabil relation hade en affär med en 
annan man vilket resulterade i ett barn. Mannen som hon levde med kom att agera som pappa 
till barnet, men den biologiske pappan erkände faderskapet och betalade underhåll för barnet. 
Kvinnan hade dock ensam vårdnad, och efter en tid ansökte kvinnans make om att få adoptera 
barnet, vilket den biologiska pappan motsatte sig.  
 
Det konstaterades att den aktuella adoptionen kunde genomföras mot den biologiska pappans 
                                                
103 Här hänvisar de biologiska föräldrarna till artikel 8 Europakonventionen, se nedan under 7.2. 
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vilja, då denne inte var vårdnadshavare. Om adoptionen godkändes skulle dock pappan 
förlora sin rätt till umgänge med barnet varför hänsyn skulle tas till hans inställning. Hänsyn 
skulle dock även tas till det enskilda barnet och det värde för barnet som ett umgänge 
medförde. Det bästa för barnet skulle vara avgörande. 
 
Tingsrätten, som medgav adoptionsansökan, konstaterade endast att om mannen och barnets 
biologiska mamma varit gifta hade faderskapspresumtion104 uppstått och då hade barnets 
egentliga far inte haft någon möjlighet att hävda sin rätt. I och med att paret inte var gifta var 
en adoption nödvändig. Adoptionen godkändes då den ansågs vara till barnets fördel. 
Hovrätten var av en annan bedömning och fokuserade på den biologiska pappan. Hovrätten 
konstaterade att den biologiska pappans intresse av att hålla kontakten med barnet skulle 
tillmätas största betydelse. Då pappan haft kontakt med barnet sedan födseln och betalat 
underhåll ansåg hovrätten (med undantag från ett skiljaktig domare) att adoptionen inte kunde 
anses vara till barnets fördel och ändrade därmed tingsrättens dom.    
 
Högsta domstolen ändrade hovrättens dom och gick igenom samtliga omständigheter i fallet 
och uttalade följande. I det aktuella fallet hade barnet växt upp i en familj med mamman, 
dennes man och deras gemensamma son. Barnet uppfattade mammans man som sin pappa. 
Umgänget med den biologiska pappan hade varit sporadiskt och det var först på senare år som 
umgänget blivit mer regelbundet. Med beaktande härav ansågs inte barnet ha ett sådant behov 
av umgänge med sin biologiska pappa att det skulle utgöra ett hinder mot adoptionen. Då 
barnet växte upp under goda förhållanden och då mannen betraktade barnet som sitt eget 
ansågs adoptionen vara till barnets fördel. Vidare hade socialnämnden i yttrande godkänt 
adoptionen. Domstolen medgav således adoptionsansökan.  
 
8.1.3.3 NJA 1987 s. 628 
Målet handlade om en kvinna som fått barn tillsammans med sin make. Två år därefter 
lämnade kvinnan mannen och fick ensam vårdnad om barnet. Under de två-tre åren som 
följde träffade pappan, som bodde utomlands, endast barnet vid fem tillfällen och därefter 
skedde kontakten mellan barnet och pappan sporadiskt genom brevkontakt. Mamman träffade 
en tid efter separationen en ny man som hon gifte sig med. Denne man, som ser sig själv som 
barnets far, ansökte om att få adoptera barnet. Den biologiska pappan motsatte sig, efter att 
först medgett, detta. 
 
Tingsrätten avslog ansökan om adoption då rätten ansåg att det sporadiska umgänget kunde 
förklaras med den biologiska pappans sektverksamhet, att mamman inte gjort något för att 
underlätta kontakten och att den bristande kontakten inte berott på bristande intresse. Vidare 
uttalade tingsrätten att det var förståeligt att den biologiske pappan inte ville förlora kontakten 
med sitt barn och att bristen på underhåll och presenter till barnet hade att göra med att 
sektmedlemmar inte tycktes få ha egna medel. Hovrätten, som inte utvecklade sina domskäl, 
avslog överklagan från den biologiske mammans make.  
  

                                                
104 Mannen antas vara far till barnet i och med att de ingått äktenskap, och båda blir vårdnadshavare. 
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Högsta domstolen kom i sin bedömning att lägga fokus på umgänget och konstaterade att 
barnet, utifrån de förhållanden som framkommit, inte kunde anses ha ett sådant behov av 
umgänge med sin biologiska pappa att det utgjorde ett hinder mot adoption. Barnet hade i 
flera år bott tillsammans med sin mamma, dennes make och deras gemensamma son, varpå 
den aktuella adoptionen var till barnets fördel. Efter att socialnämnden ansett att adoptionen 
skulle godkännas medgav domstolen ansökan.  
 

8.2 Europadomstolen   
8.2.1 Europakonventionen 
Sverige har sedan år 1995 inkorporerat Europakonventionen105 i svensk lag.106 Konventionen 
har som syfte att skydda mänskliga rättigheter och innehåller ett flertal artiklar som stadgar 
olika rättigheter. I artikel åtta står att läsa följande: ”var och en har rätt till respekt för sitt 
privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Offentlig myndighet får inte inskränka 
åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag […]”. 
  
Inkorporeringen av Europakonventionen innebär att det är förbjudet att stifta lagar som strider 
mot den och domstolarna är skyldiga att i sitt dömande tillämpa konventionen. Den som anser 
att Sverige har brutit mot detta kan vända sig till domstol. Det är i första hand den nationella 
domstolen som prövar frågan om kränkning mot konventionen, men om dessa inte dömer i 
enlighet med den enskildes önskemål kan denne vända sig till Europadomstolen.107   
 
Europadomstolen är ingen överinstans till svenska domstolar eller myndigheter och kan inte 
upphäva eller undanröja en dom eller beslut därifrån. Europadomstolen kan dock ta ställning 
till om den situation som görs gällande har inneburit en kränkning mot Europakonventionen 
och kan förpliktiga en stat att betala skadestånd till den som fått sina rättigheter kränkta. Den 
tolkning som Europadomstolen gör av konventionen är Sverige förpliktigade att följa.108 I 
vissa fall innebär detta att svenska lag måste ändras, eller att konventionen tillämpas i strid 
med svensk lag. Konventionen går således före svensk lag. 
 

8.2.2 Europadomstolens prövning   
8.2.2.1 Familjehemsvård, återförening och adoption 
Europadomstolen har i ett flertal avgöranden prövat frågan om familjehemsplacerade barn 
och understrukit att utgångspunkten för dessa barn är att de ska återförenas med sina 
föräldrar.109 Domstolen har även prövat rätten till familjeliv (artikel 8) i förhållande till 
adoption av barn mot föräldrarnas vilja. 
 

                                                
105 Den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. 
106 Se 2 kap. 19 § regeringsformen.  
107 Egentligen Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. Se Sveriges domstolars hemsida, 
www.domstol.se 
108 Sveriges domstolars hemsida, www.domstol.se 
109 Se ex. Europadomstolens avgöranden Saleck Bardi mot Spanien, dom den 24 maj 2011 samt R mot Finland, 
dom den 30 maj 2006. 
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8.2.2.2 Johansen mot Norge, dom den 7 augusti 1996 och den 22 mars 2002 
En norsk kvinna födde en dotter som i spädbarnsålder omhändertogs av de sociala 
myndigheterna och placerades i familjehem. Kvinnan berövades sina föräldrarättigheter och 
umgängesrätt, och efter ett flertalet rättsliga processer förblev flickan familjehemsplacerad. 
Kvinnan vände sig till Europadomstolen. 
 
Europadomstolen konstaterade att omhändertagandet av barnet inte stred mot konventionen. 
Däremot fann domstolen att norska myndigheters beslut att beröva kvinnan hennes föräldra-
rättigheter och umgängesrätt var oförenlig med konventionen, då ett omhändertagande ska 
vara en temporär lösning och då myndigheter ska verka mot en återförening mellan barn och 
föräldrar.110 
 
Ärendet slutar inte här. Familjehemmet ansökte om att få adoptera barnet. Kvinnan medgav 
att barnet hade det bra i familjehemmet och borde växa upp där. Däremot motsatte hon sig 
adoption då hon ville ha umgänge med barnet och inte litade på att familjehemsföräldrarna 
skulle låta henne träffa barnet efter en adoption. Norsk domstol godkände dock adoptionen. 
På nytt vände kvinnan sig till Europadomstolen. 
 
Den norska domstolen hade i sin bedömning av frågan satt barnets intresse främst och beaktat 
följande. Barnet betraktade familjehemsföräldrarna som sina föräldrar, hade rotat sig i där och 
saknade sociala band till sin biologiska mamma. Familjehemmet hade tagit hand om barnet 
sedan spädbarnsålder och att bryta bandet däremellan skulle skada barnet. Den biologiska 
mamman ansåg att en fortsatt familjehemsplacering var bäst för barnet men motsatte sig 
adoption då hon ville ha fortsatt umgänge med barnet. Umgängesrätten kunde dock fastställas 
efter en adoption och adoptionen skulle således inte hindra ett umgänge. 
 
Utifrån dessa bedömningar fann Europadomstolen att den norska domstolen beaktat tydliga, 
relevanta och tillräckliga skäl för att tillåta adoptionen, och att adoptionen var proportionerlig 
i förhållande till syftet att skydda barnets bästa. Någon kränkning av Europakonventionen 
hade därmed inte skett. 
 
8.2.2.3 Söderbäck mot Sverige, dom den 28 oktober 1998 
En man hade fått barn tillsammans med en kvinna. Under barnets tidiga barndom hade han 
endast sporadisk kontakt med denna, vilket till viss del berodde på att mamman var ovillig att 
låta honom träffa barnet. Året efter barnets födelse träffade kvinnan en annan man som hon 
kom att flytta ihop med. När barnet var sex år ansökte denna man om tillstånd att få adoptera 
barnet. Den biologiska pappan motsatte sig detta men svensk domstol godkände adoptionen.   
 
Mannen väckte talan i Europadomstolen, som konstaterade att de handlade om ett ingrepp i 
mannens rätt till respekt för familjeliv. Adoptionen syftade dock till att skydda barnets 
rättigheter, vilket enligt konventionen var ett legitimt syfte och förenligt med svensk lag. 
Därefter fäste domstolen vikt vid att mannen endast haft begränsad kontakt med barnet, att 

                                                
110 Jfr med Hans Danelius, SvJT 1996, Nyheter från Europadomstolen – tredje kvartalet 1996, s. 778-779. 
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barnet levt tillsammans med adoptivpappan sedan åtta månaders ålder och att denne deltagit i 
vårdnaden om barnet. Barnet betraktade adoptivpappan som sin pappa och det hade under 
lång tid utvecklats en faktisk familjerelation mellan barnet, mamman och adoptivpappan. 
Dom-stolen slog fast att adoptionsbeslutet befäst de redan existerande familjebanden och 
framstod därmed som rimlig. De negativa omständigheterna som adoptionen medförde för 
mannen ansågs inte oproportionerliga. Någon kränkning av Europakonventionen hade därmed 
inte skett.111 
 

9. Domstolarnas utgångspunkter 
9.1 Barnets bästa 
Högsta domstolen och Europadomstolen utgår i sina bedömningar från vad som är barnets 
bästa. Begreppet barnets bästa kan beskrivas som en princip vilken ska tillämpas vid alla 
former av åtgärder112 som rör barn.113 Kravet på barnets bästa medför att beslutsfattare i alla 
instanser ska ha ett klart barnperspektiv i de åtgärder som vidtas rörande barn. 
 
Vad som är barnets bästa är dock oklart och det saknas en exakt definition om vad det innebär. 
Det är dock viktigt att barnets bästa avgöras i varje enskilt fall, då det som är bäst för ett barn 
inte behöver vara bäst för ett annat barn. Begreppet skiftar således i innebörd beroende på 
situation och barn. Att barnets intressen ska beaktas har sedan länge funnits inskrivet i lag-
texter, men hur begreppet tillämpats i praktiken har skiftat utifrån olika tidsepoker, samhälls-
syner, kunskaper och värderingar.114 Det är inte heller möjligt att i lagtext komma med en 
definition av principen då den kräver flexibilitet för att passa in i alla situationer rörande 
barn.115  
 
Att myndigheter ska beakta barnets intressen har funnits inskrivet i lagtext sedan länge. 
Begreppet barnets bästa kommer dock ursprungligen från FN:s konvention om barnets 
rättigheter (barnkonventionen). I barnkonventionens artikel 3 framgår att barnets bästa ska 
komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Konventionen fastslår fyra 
grundläggande principer som alla ska beaktas vid frågor rörande barn. Dessa är, förutom 
barnets bästa, att barn har samma rättigheter och lika värde, barnets rätt till liv och utveckling 
samt dess rätt att få säga sitt och respekteras för det.116 Någon definition av barnets bästa finns 
dock inte i barnkonventionen.117 
 
Barnkonventionen antogs av FN år 1989 och är det första internationella dokument som 

                                                
111Jfr med Hans Danelius, SvJT 1999, Nyheter från Europadomstolen – fjärde kvartalet 1998, s. 70-71. 
112 Åtgärder syftar till individuella utredningar, stöd och behandlingsinsatser. I detta sammanhang; 
familjehemsplacering, vårdnadsöverflyttning och adoption. 
113 1 kap. 1, 2 §§ SoL. Begreppet återfinns även i 6 kap. FB. Kan även uttryckas som ”den unges bästa”. 
114 Lars Clevesköld, Karnov – lagkommentarer, 1 kap. 2 § SoL, samt Anna Singer, Barnets bästa, s.18. 
115 Annika Rejmer, Barnperspektiv och barnets bästa i tingsrätts handläggning av vårdnadstvister, s. 141, och 
Prop. 2005/06:99, s. 40. 
116 Artikel 2, 3, 6 & 12 barnkonventionen. 
117 Unicef, Barnkonventionen, s. 4 och 49. 
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fastslår barn som ett rättsligt objekt.118 Sverige har ratificerat konventionen och därmed 
förpliktat sig att följa dess bestämmelser. Barnkonventionen har transformerats in i 
lagstiftningen genom att barnperspektivet förstärkts i de lagar som rör barn.119 
 
Enligt den brittiske familjerättsexperten John Eekelaar finns två utgångspunkter för att avgöra 
vad som är barnets bästa, objektivitet respektive subjektivitet. Det förstnämnda perspektivet, 
objektivitet, betonar vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket innebär att för en bedömning 
ska kunna göras måste beslutsfattare införskaffa kunskap om barn, samt inhämta forskning 
ifrån experter. Utifrån den inhämtade informationen görs sedan en opartisk bedömning. Det 
andra perspektivet, subjektivitet, lägger istället fokus på det berörda barnet och utgår ifrån vad 
denne ger uttryck för, det vill säga vad denne anser är dess bästa. Det bästa underlaget 
åstadkommes dock genom att kombinera dessa två perspektiv, där man bygger på såväl 
forskning som att fråga det enskilda barnet.120	  
 
Socialstyrelsen har påpekat att det krävs såväl ett objektivt som ett subjektivt perspektiv för 
att komma fram till vad som är barnets bästa, och att det är resultatet av en sammanvägning 
av barnets behov och uppfattning, föräldrarnas förmåga och uppfattning, faktorer i familj och 
miljö samt utlåtanden från sakkunniga och referenspersoner. Vid en intressekonflikt mellan 
föräldrar och barn måste barnets intresse alltid ha företräde.121	  I lagstiftningsarbetet påtalas att 
barnperspektiv innebär att försöka förstå barnet, ta reda på dess vilja samt analysera vilka 
följder olika beslutsalternativ kan medföra för barnet. Det är dock inte givet att barnets vilja 
ska följas utan det är i sista hand den vuxne som utifrån sina kunskaper och erfarenheter 
måste fatta beslutet och ta ansvar för det.122	  
 
Lagstiftaren har även lyft fram ett flertal omständigheter som ska beaktas vid tillämpningen 
av barnets bästa.123 Så som att barn behöver omvårdnad och skydd för att överleva och 
utvecklas; de behöver kläder, bostad, kost och vård vid sjukdom samt en miljö där det inte 
utsätts för allvarliga hälsorisker. Vidare behöver barn respekt och behandlas med aktning för 
sin integritet och sin person. Lagstiftaren uttalade dock att den avgjort viktigaste aspekten av 
barns bästa är ett varaktigt och stabilt förhållande till sina föräldrar, då de är dessa som inte 
bara uppfyller de fysiska behoven såsom mat, kläder och bostad utan även de psykiska 
behoven i form av kärlek och trygghet.124  	  
 

                                                
118 Unicef, Barnkonventionen, s.13. 
119 Lars Clevesköld, Karnov – lagkommentarer, 1 kap. 2 § SoL, Annika Rejmer, Barnperspektiv och barnets 
bästa i tingsrätts handläggning av vårdnadstvister, s. 140-141. Jfr 1 kap 2 § SoL, 6 kap. FB samt LVU. 
120 SOU 1997:116 s. 133. 
121 Socialstyrelsen, Grundbok i BBIC, s. 13-14.  
122 Prop. 2005/06:99 s. 39. 
123 Annika Rejmer, Barnperspektiv och barnets bästa i tingsrätts handläggning av vårdnadstvister, s.142. 
124 SOU 1997:116 s. 134-136. 



 
31  

9.2 Umgängesrätt 
Vid prövningen av frågan om huruvida en vårdnadsöverflyttning skulle genomföras eller om 
en adoptionsansökan godkännas la de svenska domstolarna stor vikt vid hur kontakten mellan 
förälder och barn varit och hur umgänget dem emellan sett ut. Även Europadomstolen fäste 
vikt vid umgänget i sin bedömning av om adoptionerna skett i strid mot Europakonventionen. 
 
De svenska domstolarna hade som utgångspunkt att umgängesrätten mellan biologisk förälder 
och barn kvarstår efter en vårdnadsförflyttning medan den rättsliga grunden för detta 
försvinner vid en adoption. Av lagtext framgår att en särskild förordnad vårdnadshavare 
(vilket familjehemsföräldrar är) har ett ansvar att se till att barnets behov av umgänge med en 
förälder den inte bor med tillgodoses.125   
 
Ett umgänge mellan ett barn och dennes biologiska föräldrar behöver dock inte vara helt 
uteslutet efter en adoption. Av lagtext framgår att ett barns vårdnadshavare har ett ansvar för 
att barnets behov av umgänge med någon annan som barnet står särskilt nära så långt som 
möjligt tillgodoses.126 Högsta domstolen har fastslagit att en förälder, med vilken barnets 
släktskapsband skurits av genom adoption, måste anses utgöra en annan närstående person 
som barnet kan ha behov av umgänge med.127 Om den biologiska föräldern är en viktig 
person för barnet finns således fortfarande möjlighet att fastställa ett visst umgänge.128 
 

10. Socialstyrelsens granskning 
10.1 Vårdnadsförflyttning och adoption i praktiken 
Som påtalats är huvudregeln i familjehemsvård återförening. Huvudregeln kan dock leda till 
svårigheter då det saknas riktlinjer för hur ett fall ska hanteras när en återförening inte är 
möjlig.129 Lagstiftningen ger ingen vägledning i frågan och det finns inte några bestämmelser 
för hur länge en socialnämnd ska försöka återförena barnet med de biologiska föräldrarna.  
  
Vårdnadsöverflyttning är en mindre ingripande åtgärd än adoption men statistik från 
Socialstyrelsen visar att det används i en mindre utsträckning. Den främsta orsaken tros vara 
bristande kunskap om regelverk och att frågan behöver uppmärksammas i större utsträckning. 
Socialstyrelsen har påtalat att barn i familjehem inte är en homogen grupp och att 
socialnämnderna måste uppmärksamma att undantag från huvudregeln om återförening kan 
bli aktuell. Även om återföreningsprincipen för det mesta är för barnets bästa är det inte alltid 
så och detta behöver förtydligas. Barn som placerats tidigt och med stor sannolikhet inte kan 
återvända till de biologiska föräldrarna är en sådan grupp där huvudregeln inte är tillämplig, 
och det måste uppmärksammas i en större utsträckning.130	  

                                                
125 6 kap. 15 § andra stycket FB 
126 6 kap. 15 § tredje stycket FB 
127 Jfr NJA 1987 s 628. 
128 Anna Singer, Barnets bästa, s.63. 
129 Gunvor Andersson, Children in Permanent Foster Care in Sweden, s. 175. 
130 Socialstyrelsen, Nationella adoptioner av barn i familjehem, s. 11-14. 
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Det saknas dock kunskap angående hur en vårdnadsöverflyttning påverkar barnens situation, 
både på kort och lång sikt. Sverige är nämligen ett unikt land på så sätt att den svenska 
modellen med vårdnadsöverflyttningar inte är vanligt förekommande i andra länder. Detta 
medför att det saknas kunskap om hur ett barn påverkas av vårdnadsöverflyttning. Det saknas 
även kunskap om resultatet av vårdnadsöverflyttning jämfört med adoption eller långvariga 
familjehemsplaceringar när det gäller barnets utveckling.131 Detta är en stor brist då det är 
svårt att utvärdera de olika lösningarna och ställa dessa mot varandra då de är oklart vilken 
lösning som kan tillförsäkra barnets behov av stabilitet och trygghet på bästa sätt.	  
	  
Det finns dock forskning avseende adoption och denna visar att adoption över tid har ett starkt 
uppvägande karaktärsdrag i förhållande till långvarig familjehemsplacering.132 Det vill säga, 
om en långvarig placering av barn är nödvändig skulle adoption troligen leda till ett bättre 
resultat än vad en permanent familjehemsplacering skulle göra. Forskning pekar nämligen på 
att utvecklingen är mer positiv för adopterade barn än för familjehemsplacerade barn – 
adopterade barn har ofta bättre skolresultat och färre problem med beteende och psykisk 
hälsa. Utvecklingen för adopterade barn jämfört med barn i normalbefolkningen är dock inte 
lika positiv, och barn i familjehem har sämre livschanser än barn i normalbefolkningen.133	  
	  
Socialstyrelsen har även granskat svenska kommuners benägenhet att väcka frågan om 
adoption för familjehemsplacerade barn, och konstaterat att fråga väcks i en mycket liten 
utsträckning. Av de granskade fallen var det endast barn till föräldrar med psykiska problem, 
utvecklingsstörning och sociala eller missbruksproblematik som var aktuella för adoption. I 
samtliga fall hade barnen varit placerade under många år och familjehemmet var drivande i 
adoptionsfrågan.134	  
 
Den allmänna uppfattningen är att barn behöver trygghet, och att adoption i flera fall skulle 
vara till barnets bästa. Även om flertalet är av denna uppfattning visar statistik att det inte har 
fått genomslag i praktiken. Anledningen till detta tros vara avsaknaden av regler som kräver 
att socialnämnderna överväger adoption och svårigheterna med att avgöra barnets bästa.135	  
 
Flertalet socialsekreterare anser att adoption går emot återföreningsprincipen och att den 
många gånger innebär att barnet förlorar kontakt med sitt ursprung vilket sällan anses vara 
förenligt med barnets bästa. Det är också svårt att veta hur de biologiska föräldrarnas förmåga 
att ta hand om barnet kommer se ut i framtiden och att i det osäkra läge låta genomföra en 
adoption anses olämpligt. Därutöver saknas ofta samtycke från de biologiska föräldrarna och 
många socialsekreterare känner osäkerhet inför att dra igång en process som kan skada barnet 

                                                
131 Socialstyrelsen, Nationella adoptioner av barn i familjehem, s. 11, 37. 
132 Bo Vinnerljung och Anders Hjern, Cognitive, Eductorial and Self-Support Outcomes of Long-Term Foster 
Care Versus Adoption, s. 1908. 
133 Socialstyrelsen, Nationella adoptioner av barn i familjehem, s. 37 samt Andersson, Gunvor och Sallnäs, 
Marie, Social barnavård och barns utsatthet, s.25. 
134 Socialstyrelsen, Nationella adoptioner av barn i familjehem, s. 30. 
135 Socialstyrelsen, Nationella adoptioner av barn i familjehem”, s. 28-29, samt Socialstyrelsen, Få barn i 
familjehem adopteras, s. 1. 
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i de fall domstolen underkänner adoptionsansökan. En annan förklaring till varför få 
adoptioner genomförs är bristande kunskap och rutiner. Därutöver är flertalet familjehem 
osäkra till att adoptera barn då det efter en adoption inte längre är möjligt att i samma 
utsträckning få ekonomiskt eller annat stöd från socialnämnderna.136 
 

11. Diskussion 
11.1 Barnets bästa – återförening eller kontinuitet?  
Av de i avsnitt 1.2 presenterade frågeställningarna diskuteras i detta avsnitt slutet av den 
första frågeställningen, det vill säga vilka principer påverkar bedömningen av barnets bästa 
vid vårdnadsöverflyttning och adoption. Principerna och vad de bygger på står direkt att läsa 
om i de förarbeten som ligger till grund för lagen och genom domstolarnas resonemang är 
det möjligt att se principerna tar uttryck i den praktiska rättstillämpningen.  
 
Vid alla åtgärder som rör barn ska barns bästa beaktas. Det fastslås av såväl svensk lag som 
internationella konventioner. Vid tolkning av barnets bästa i ett juridiskt sammanhang utgår 
domstolarna från de juridiska rättskällorna. Detta gäller även vid prövning av frågor om 
vårdnadsöverflyttning och adoption.  
 
I grunden handlar detta dock om att tolka begreppet barnets bästa. Begreppet saknar en given 
definition, vilket medför att olika instanser kan göra subjektiva tolkningar av innebörden av 
barnets bästa. De olika tolkningarna kan således få olika meningar beroende på vem som gör 
tolkningen och hur den aktuella situationen ter sig. Dessutom försvåras tolkningen då ett antal 
centrala principer vilka ingår i begreppet strider mot varandra. Det är omöjligt att jämka 
samman en strävan efter återförening och samtidigt uppfylla kravet på kontinuitet. Friktionen 
kan även återfinnas i internationella konventioner där rätten till föräldrarnas familjeliv kan 
komma i konflikt med barnets rätt till privatliv där trygga uppväxtförhållanden ingår. Det är 
således lätt att förstå svårigheterna med att tolka begreppet och problemen med att hitta en 
enhetlig linje för vad som är barns bästa.  
 
I svensk rätt tycks biologi vara det viktigaste, vilket kommer till uttryck i principen om 
återförening. Indirekt innebär principen således att barnets bästa alltid är att återförenas med 
sina biologiska föräldrar. Statistik visar att familjehemsplacerade barn sällan adopteras och att 
vårdnadsöverflyttningar är sällsynta. Den slutsats som möjligen skulle kunna dras är att en 
förälders föräldraförmåga alltid kan rehabiliteras, och att denna kan återfå sin förmåga att ta 
hand om sitt barn. Att detta inte är förenligt med verkligheten är dock tydligt. Undantag från 
principen framhålls i såväl Socialstyrelsens granskningar som domstolens bedömningar. 
Dessa är dock noga med att poängtera att huvudregeln är återförening och att restriktivitet ska 
råda vid bedömningar om huruvida det är möjligt att frångå den.  
 

                                                
136 Socialstyrelsen, Nationella adoptioner av barn i familjehem, s. 31-32.  
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Vi kan dock inte släppa tanken på vad det relationsorienterade synsättet, i vilken principen om 
återförening ingår, egentligen innebär. Relationen mellan barn och föräldrar anses starta redan 
i mammans mage och de biologiska föräldrarna anses vara oersättliga. Om man drar detta 
synsätt till sin spetts skulle det kunna innebära att en förälder, i och med den biologiska 
förmågan till fortplantning, alltid kan ta hand om sin avkomma. Och kan det då inte sägas att 
om verkligheten förhöll sig på detta sätt så skulle inte regler om familjehem, vårdnads-
överflyttning och adoption behövts. Inte ens skulle en reflektion behöva göras om vad som är 
barnets bästa, för svaret skulle vara föräldrarna.  
 
Lagstiftningen finns och likaså behovet av den. I förarbetena till vårdnadsöverflyttning 
poängteras en annan princip, kontinuitet. Principen utgår från det behovsorienterade synsättet, 
vilket framhåller att barnets behov är av större betydelse för barnets utveckling än det 
biologiska bandet. Forskning137 visar att när barn tvingas flytta från familjehem uppstår ofta 
känslor av instabilitet och osäkerhet. Detta skulle kunna vara ett tecken på att bestående 
placeringar är att föredra. Eller så kan man vända på resonemanget och säga att placeringar in 
i det längsta bör undvikas då en flytt från föräldrahemmet skulle upplevas traumatiskt av 
barnet. Detta leder till ett antagande att då en placering måste ske kan det vara till barnets 
fördel att denna placering är bestående snarare än kortvarig. Antagandet att det är bättre för 
barnen att ha bestående lösningar förstärks ytterligare då forskning138 visar att barn vilka 
adopteras klarar sig bättre i samhället än barn vilka varit långvarigt placerade i familjehem.  
 
När man ser till synsätten i dess extrema former så blir det tydligt hur viktigt det är att se till 
det enskilda barnet och den specifika situationen. Behovet av flexibilitet mellan de båda 
synsätten blir därmed distinktare, och att samhällets myndighetspersoner måste kompromissa 
är givet.  
 

11.2 Avsteg från huvudprincipen om återförening  
Under denna rubrik diskuteras första frågeställningens första del, det vill säga när är det 
möjligt att genomföra en vårdnadsöverflyttning och adoption av ett familjehemsplacerat barn.   
 
Som påtalats tidigare finns det inte, såvitt vi vet, ett enda avgörande från Högsta domstolen 
där frågan om adoption av ett familjehemsplacerat barn har prövats. Det som finns är 
prövningar av närståendeadoptioner. Det regelverk som tillämpas i de båda situationerna är 
detsamma och domstolens uttalanden är generella, vilket gör att det sannolikt går att, utifrån 
rättsfallen, dra slutsatser i hur domstolen skulle bedöma en framtida ansökan om adoption av 
ett familjehemsplacerat barn.  
 
Denna utgångspunkt delas även av Europadomstolen. Även om Europadomstolen påtalat att 
återförening är huvudregeln vid omhändertagande av barn är domstolen inte främmande för 
att slå fast att adoption kan vara till barnets bästa, även i de fall där barnets biologiska 

                                                
137 Jfr ex. Viktoria Skoog, Barn som flyttas i offentlig regi, s.39-40. 
138 Jfr Socialstyrelsen, Nationella adoptioner av barn i familjehem, samt Gunvor Andersson och Marie Sallnäs, 
Social barnavård och barns utsatthet. 
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föräldrar motsätter sig adoptionen. I Johansen mot Norge konstaterade domstolen att barnet, 
som genom familjehemmet fått goda omsorgsgivare, rotat sig under de år det bott i familje-
hemmet och att det därmed var barnets bästa att tillåta en adoption. Rättsfallet visar således att 
Europadomstolen är villig att göra avsteg från huvudregeln om återförening, och detta synsätt 
får därmed anses vara förenlig med Europakonventionen.  
 
Att restriktivitet ska iakttas vid avsteg från huvudregeln framhålls av såväl Europadomstolen 
som svenska domstolar. Det går att urskönja en viss försiktighet i de svenska rättsfallen139, där 
det påtalas att undantag från huvudregeln ska ske restriktivt. I samtliga domstolsinstanser 
beaktas barnets umgänge och kontakt med föräldrarna och endast om den varit bristfällig, i 
kombination med att föräldrarna inte kan förväntas återfå föräldraförmågan inom överskådlig 
tid, kan ett undantag tillåtas. 
 
En fundering är om umgängesfrågan har fått för stor vikt vid bedömningarna. Vid en 
vårdnadsöverflyttning har barnet nämligen rätt till umgänge med de biologiska föräldrarna 
och vid en adoption är det möjligt att fastslå barnets rätt till umgänge med närstående 
personer, vilket en biologisk förälder kan vara. Det är således möjligt att trygga barnets 
framtid och ändå försäkra barnets behov av umgänge med de biologiska föräldrarna. Vid 
denna utgångspunkt kan man fråga sig varför domstolarna, och lagstiftaren för den delen, 
fäster så stor vikt vid kontakten mellan barn och de biologiska föräldrarna.   
 

11.3 Samhällets värderingar i lagtext  
Denna del i diskussionen har som syfte att sätta nästkommande två frågeställningar i en 
historisk kontext för att därigenom skapa en förståelse kring domstolars tolkning av lagen och 
socialnämndens praktiska tillämpning av densamma.  
 
För att förstå innebörden av vad som påverkat de synsätt som idag råder vad gäller insatserna 
vårdnadsöverflyttning och adoption – och det som indirekt speglat bedömningen av barnets 
bästa – måste man gå tillbaka i historien och blicka in i det samhälle och dess värderingar som 
fanns då lagarna140 stiftades.  
 
När vårdnadsöverflyttning gjordes möjlig och då principen om barnets bästa infördes i svensk 
lagstiftning i slutet av 1900-talet såg samhället annorlunda ut och de värderingar som rådde då 
är inte desamma som råder idag. Vid en snabb jämförelse med dagens adoptionsregler kan 
man även med lätthet se att de bär stor likhet med Sveriges första adoptionslag från år 1917. 
De synsätt som speglade lagstiftarens värderingar år 1917 lever därmed, genom förarbeten, 
kvar idag. Det är ingen hemlighet att samhällsvärderingar skiftar med tiden, och inte heller är 
detta något konstigt. Däremot ska man vara medveten om att processen med att stifta lagar tar 
tid och att värderingarna som ligger bakom en lag ändras långsamt. Det är inte ovanligt att en 
lag speglar en samhällssyn som för länge sedan förändrats.  
 

                                                
139 Se ovan beskrivna NJA-fall, under avsnitt 7. 
140 Med lagar avses såväl den tidiga adoptionslagen som FB, och mer specifikt 4 och 6 kap. FB.  
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Betraktar man på lagstiftningen utifrån detta perspektiv, det historiska, blir det kanske lättare 
att förstå varför det relationsorienterade synsättet fått så stor genomslagskraft. Förr i tiden var 
familjen nämligen en enhet som skulle sköta sig själv. Barnen var föräldrarnas rättigheter och 
det som skedde inom familjen skulle stanna i familjen.141 De biologiska banden mellan 
förälder och barn var starkt, och förr kunde inte ens adoption häva dessa.  
 
I dessa reflektioner måste man även bära i åtanke att Sverige påverkas starkt av andra länder 
och att det inte ensamt är möjligt att se till de svenska värderingarna. Såväl barnkonventionen 
som Europakonventionen är internationella dokument som Sverige är förpliktade att följa. 
Barnkonventionen är FN:s dokument och är anpassat till världens alla länder, och även om 
Europakonventionen gäller för ett färre antal länder är även det ett ramdokument av rättig-
heter som ska passa in i flera olika kulturer. Det kan lätt konstateras att barns ställning runtom 
i världen ser olika ut, och det är då givet varför vissa begrepp inte går att definiera. I många 
länder framhävs dock familjen som en enhet och att denna enhet svårligen kan brytas. Om 
man jämför världens länder kan man se att värderingarna skiljer sig från Sveriges och att 
fokus ligger mer på föräldrarnas rätt till sina barn än barns rätt till sina föräldrar. Att det 
relationsorienterade synsättet där biologi, föräldrars rättigheter och återförening prioriteras är 
därmed inte något unikt för Sverige.  
 
Svenska samhället påverkas av lagtextens utformning, precis som lagstiftningen påverkas av 
samhällets värderingar. Varifrån förhållningssättet som idag råder i frågor om vårdnads-
överflyttning och adoption kommer ifrån är omöjlig att besvara. Kanske är lagstiftningen en 
följd av samhällets egna värderingar, och kanske är det från europeiska influenser eller 
internationella samarbeten. Men mest troligt är det dock en kombination av många olika 
faktorer. Kontentan är dock att lagstiftningen förändras utifrån samhällets normer och 
värderingar.  
 

11.4 Mot föräldrars vilja  
Denna del motsvarar uppsatsens andra frågeställning: I vilken utsträckning går domstolarna 
emot föräldrars vilja i frågor om vårdnadsöverflyttning och adoption samt hur de resonerar i 
dessa frågor.  
 
Lagstiftaren har gett socialsekreterare möjlighet att trygga familjehemsplacerade barns 
situation genom att ansöka om vårdnadsöverflyttning. Om ansökan går igenom och fastslås i 
domstol kan en förälder mista vårdnaden om sitt barn, vare sig denne samtycker till detta eller 
inte. Därav är det tydligt att vårdnadsöverflyttning är en åtgärd vilken kan genomföras mot 
förälders vilja. Däremot framkommer möjligheten till adoption av familjehemsplacerade barn 
mot förälders vilja inte lika tydligt i lagtext. Det kan tänkas ha att göra med att en vårdnads-
överflyttning först måste genomföras för att detta ska vara möjligt. Även om förälder som är 
utan del i vårdnaden aldrig kan stoppa en adoption ska denne höras inför en adoption. 
Däremot visar såväl svenska som internationella rättsfall (se ovan, avsnitt 10.3) som finns 

                                                
141 Jfr Anna Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 524-526. Där det uttalas att barnet har ett behov av 
omvårdnad uppmärksammades inte förrän under mitten av 1970-talet. 
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inom adoptionsområdet att deras vilja sällan vinner genomslag. I stället läggs fokus på hur 
barnet bor, har växt upp, förhållandet till de tilltänkta adoptanterna och på barnets kontakt 
med sitt biologiska ursprung.  
 
Att enbart veta i vilka fall domstolar godkänner vårdnadsöverflyttning och adoption är dock 
inte tillräckligt för att utröna när frågorna lyfts. Såväl familjehemmets motivation och möjlig-
het att väcka frågan, som socialsekreterares kunskap och förmåga att förmedla nödvändig 
information är avgörande. Bristande kunskap skulle dessutom kunna ge en förklaring till 
varför det saknas domar rörande adoption och att det endast finns ett fåtal rörande 
vårdnadsöverflyttning.  
 
Det är oundvikligt att domstolarnas resonemang väcker funderingar. Kan det vara möjligt att barnets 
bästa riskerar att få en undanskymd roll vid diskussioner om trygghet, utveckling och uppväxt så länge 
som återförening med de biologiska föräldrarna prioriteras? Är restriktiviteten att väcka frågan om 
undantag från huvudregeln en följd av osäkerheten kring föräldrarnas förmåga, och får inte det som 
konsekvens att barnets situation förblir otrygg? Att återförening prioriteras innebär för barnet att andra 
viktiga behov får stå tillbaka såsom dess behov av kontinuitet och stabilitet. Det är svårt att se hur 
passivitet skulle vara bättre än att aktivt lyfta frågan i ett tidigt skede.  
 

11.5 Bristande tillämpning, kunskap och forskning  
Under detta stycke hanteras uppsatsens tredje och sista frågeställning, det vill säga varför 
vårdnadsöverflyttning och adoption sker i endast en liten utsträckning.  
 
Sverige har ett omfattande regelverk för att trygga barns utveckling, vård och fostran. 
Problemet ligger inte i lagstiftningen utan i hur den tillämpas, eller snarare i dess bristande 
tillämpning. Socialsekreterare beskriver att de eftersöker mer forskning på området 
vårdnadsöverflyttning och adoption, samt efterfrågar en tydlig skiljelinje mellan de båda 
åtgärderna. Socialstyrelsen har även fastslagit att en del i varför frågan om vårdnadsöver-
flyttning och adoption inte väcks har att göra med bristande kunskap och rutiner. 142 
 
Relevant forskning rörande den svenska modellen med vårdnadsöverflyttning saknas. 
Forskning när det handlar om hur vårdnadsöverflyttningar påverkar barn, i förhållande till hur 
barn påverkas av adoption, är helt frånvarande. Detta gör det omöjligt att göra jämförelser 
mellan dessa båda alternativ. Utifrån detta är det svårt att uttala sig om vårdnadsöverflyttning 
ger bättre eller sämre förutsättningar för barnen än adoption, och bedömningen av vilken 
insats som är att föredra med hänsyn till barnets bästa försvåras. I många delar saknas det 
också forskning på hur barns bästa beaktas i dessa frågor.  
 
Det går att konstatera att mer forskning behövs. Men framförallt krävs det en ändrad 
inställning hos socialsekreterarna, de måste våga ta ställning för barnen och inte visa 
föräldrarna så stor hänsyn. De regelverk som finns ska användas. Det är positivt att 

                                                
142 Jfr Socialstyrelsen, Nationella adoptioner av barn i familjehem och SOU 2009:61. 
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Socialstyrelsen i sina rapporter lyft fram barnets behov av trygghet och det faktum att det 
finns ett flertal barn som faller inom undantaget från återföreningsprincipen.  
 
Socialstyrelsens tidigare granskningar ledde till ett krav att överväga vårdnadsöverflyttning 
efter tre år, kanske kommer vi inom en snar framtid att i lagtext få se ett krav på övervägande 
om adoption.  
 

11.6 Avslutande reflektion  
Under arbetets gång har såväl vårdnadsöverflyttning som adoption beskrivits. Det har påvisats 
att adoption är ett bättre alternativ än långvariga placeringar i avseende till barnets utveckling. 
Möjligheten att genomföra en adoption efter vårdnadsöverflyttning har också påvisats. Det 
har även förklarats att detta inte behöver innebära att barnet förlorar kontakten med sina 
biologiska föräldrar då denna kontakt kan lagstiftas. Varför dessa typer av adoptioner är 
sällsynta i Sverige är dock oklart, men att okunskap om hur bestämmelserna skulle kunna 
tillämpas tycks råda bland socialsekreterare är uppmärksammat. Det kan även vara så att den 
restriktivitet som förespråkas i förarbetena till bestämmelsen om vårdnadsöverflyttning har en 
viss inverkan. Den slutliga bedömningen av om det är till barnets bästa att adopteras efter en 
vårdnadsöverflyttning, där det råder låga utsikter till återförening med de biologiska 
föräldrarna och barnet har rotat sig i familjehemmet, är upp till domstol att besluta om eller 
när frågan väl lyfts i rätten. 
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