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Remiss: Modernare adoptionsregler (SOU 2009:61) 
 
Juridiska fakultetsstyrelsen och samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen som båda 
beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade betänkande, får härmed avge följande 
yttrande, som utarbetats av docent Titti Mattsson och lektor Annika Rejmer. 
 
Utredningen har haft i uppdrag att göra en allmän översyn av reglerna om adoption 
i 4 kap. föräldrabalken.  Utredningen har haft att ta ställning till om det i syfte att 
stärka barnperspektivet i adoptionsärenden finns anledning att ändra reglerna för 
domstols prövning i ärenden om adoption. Utredning ska också ta ställning till om 
reglerna behöver ändras för att förbättra domstolens beslutsunderlag. Utredningen 
ska därutöver bland annat uppmärksamma sambors möjligheter att adoptera, 
samtycke till adoption, åldergränserna för att få adoptera samt utreda vissa frågor 
kring internationella adoptioner. 
 
Juridiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna ser mycket positivt på att en 
översyn av reglerna om adoption sker och ställer sig bakom flertalet 
utredningsförslag. Utredningsförslaget innebär vissa ändringar av nuvarande 
adoptionsregler som syftar till att bättre spegla dagens samhälle och vikten av att 
tillgodose barnets bästa vid bedömningar av frågor som rör barn. I några delar kan 
emellertid invändningar göras och det kan diskuteras om de föreslagna ändringarna 
verkligen tillgodoser barnets bästa. Dessa kommer att redovisas i det följande. 
 
För att tydliggöra barnperspektivet föreslås att det införs en bestämmelse som 
klargör att barnets bästa skall vara avgörande i alla beslut som rör adoption. Här 
föreslår man också att det tydliggörs vad som skall beaktas när barnets bästa prövas 
(det vill säga (1) viljan och förmågan hos de biologiska föräldrarna att ge barnet 
omvårdnad, trygghet och en god fostran, (2) den personliga relationen mellan 
föräldrar och barn, samt (3) sökandens förutsättningar att ge barnet ett varaktigt 
och stabilt föräldrar-barnförhållande). Den nuvarande bestämmelsen om att barnets 
vilja ska beaktas föreslås samordnas med paragrafen om barnets bästa. Juridiska 
och samhällsvetenskapliga fakulteterna vid Lunds Universitet ser positivt på att 
adoptionsreglerna, i denna fråga, samordnas så att de harmonierar med andra 
regelverk som rör barns personliga förhållanden. Möjligen hade man kunnat stärka 
barnets position ytterligare genom att utveckla vad som skall ingå i bedömningen 
av barnets bästa i samband med adoption. Enligt lagförslaget är det främst de 
vuxnas situation och förutsättningar som ska utredas samt förhållandet mellan 
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barnet och föräldern. Familjebegreppet blir därigenom snävt definierat. Barnets 
relation till syskon och andra familjemedlemmar omnämns exempelvis inte.  
 
Utredningen föreslår också åtgärder för att förbättra domstolens beslutsunderlag i 
mål om adoption. En föreslagen åtgärd är att adoptionsutredningen ska utföras 
enligt samma ordning som vårdnadsutredningen, det vill säga att socialnämnden 
utser någon att genomföra utredningen. Det saknas emellertid vetenskapligt stöd i 
såväl den rättsvetenskapliga som den rättssociologiska forskningen för att förslaget 
skulle bidra till en förbättring. Genomförda studier visar att det finns stora 
kvalitativa skillnader på vårdnadsutredningar såväl lokalt som mellan kommuner. 
Skillnaderna kan bland annat förklaras av att kommunerna tilldelar sina 
socialnämnder olika stora resurser. En annan förklaring är att 
utredningskompetensen inte kan upprätthållas i kommuner som har ett litet 
befolkningsunderlag och därför genomför få utredningar per år. Det faktum att det 
årligen genomförs drygt 7000 vårdnadsutredningar och endast 2500 
adoptionsutredningar talar för att det kan bli än svårare för vissa kommuner att 
upprätthålla kompetensen i att utföra adoptionsutredningar. Utredningen lämnar 
inte några förslag som indikerar att förutsättningarna för att upprätthålla 
kompetensen i att utföra adoptionsutredningar kommer att resurs- och 
kompetenssäkras på ett sätt som skiljer sig från förfarandet med 
vårdnadsutredningar. 
 
Ett annat förslag som utredningen lämnar för att förbättra domstols beslutsunderlag 
är att domstolen ska kunna ge riktlinjer för utredningens genomförande. Den 
rättsvetenskapliga och rättssociologiska forskningen ger inte heller stöd för detta 
förslag. Domstol har idag möjlighet att ge riktlinjer för vårdnadsutredningens 
genomförande men det är en möjlighet som domstol ytterst sällan nyttjar. 
Vårdnadsutredarna kan i avsaknad av riktlinjer för utredningens genomförande 
söka vägledning i Socialstyrelsen handledning men denna är inte bindande utan ska 
betraktas som en rekommendation och följs därför inte alltid. I utredningen 
framförs inte några omständigheter som talar för att adoptionsutredarnas 
benägenhet att följa Socialstyrelsens handledning skulle bli högre. Av utredningen 
framgår dessutom att handledningen avseende adoptionsutredning behöver 
vidareutvecklas. Exempelvis föreslår utredningen att handledningen ska 
vidareutvecklas avseende hur barns rätt att få information och möjlighet att 
redovisa sin inställning i samband med adoption ska tillgodoses. Ett annat exempel 
är att utredningen föreslår att handledningen vidareutvecklas avseende formerna 
för hur barn ska ges information och råd i samband med att barn ska lämna 
samtycke till adoption. 
 
Juridiska och samhällsvetenskapliga fakulteten vill understryka behovet och vikten 
av en kompetensförstärkning i utredningsförfarandet och att utredningarna 
kvalitetssäkras så att ett barnperspektiv och barnets bästa kan säkerställas. En 
vidareutveckling av Socialstyrelsens handledning är ett bra initiativ men torde inte 
vara tillräckligt. Ett sätt att förstärka utredningskompetensen och kvalitetssäkra 
adoptionsutredningar och därmed förbättra domstols beslutsunderlag skulle kunna 
vara att förlägga adoptionsutredningar till ett organ på regional nivå istället för den 
föreslagna kommunala nivån eller att utarbeta former för kommunövergripande 
samverkan kring adoptionsutredningar.  
 
Utredningen föreslår att sambos ges rätt att prövas som adoptivföräldrar. Förslaget 
motiveras med att ”det bör vara en utgångspunkt vid lagstiftningen att staten är 
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ideologiskt neutral till valet mellan äktenskap och samboende”.  Juridiska och 
samhällsvetenskapliga fakulteterna anser att ändringar i samboendets 
rättsverkningar bör utredas och övervägas i ett annat sammanhang före en eventuell 
lagändring i denna fråga. I en utredning om adoption som syftar till att stärka 
barnets bästa bör inte barnperspektivet underordnas ett vuxenperspektiv. Förslaget 
kan inte heller anses vara förenligt med Barnkonventionen artikel 21 som 
föreskriver att ”the interests of the child shall be a paramount consideration” i 
frågor om adoption, vilket enligt utredningen har tolkats som om att ”vare sig 
ekonomiska, politiska eller adoptantens intressen får ta över eller jämställas med 
barnets intressen”. 
 
I utredningstexten uppmanas till en ökning av antalet nationella adoptioner, genom 
att t ex sambor adopterar och att styvföräldrar adopterar den andres barn. För att 
öka nationella adoptionerna föreslår man att det bör utvecklas nya arbetssätt för att 
främja samförståndslösningar och att socialtjänsten bör utbildas och stödjas i detta. 
I dagsläget betraktas inte sällan nationella adoptioner som ett rättsligt instrument 
som inte ingår i socialtjänstens verksamhetsområde och föreslås därför sällan. 
Utredningen vill däremot inte skapa utrymme genom tvångsadoptioner. 
Fakultetsstyrelserna är eniga med utredningen i dessa frågor. Adoptioner utan 
vårdnadshavarens samtycke finns visserligen i flera av våra grannländer, men det 
är så ytterst få fall som det verkar beröra och fördelarna uppvägs inte av de 
nackdelar som en tvångsreglering alltid innebär. Däremot finns anledning att 
uppmärksamma socialtjänsten på adoptionsinstitutet som ett rättsligt instrument att 
i vissa fall främja utsatta barns bästa, och att hantera nationella adoptioner som en 
del i det praktiska sociala arbetet. 
 
I övriga delar ställer sig juridiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna positiva 
till utredningens förslag. 
 
 
Enligt delegation 
 
 
Titti Mattsson   Annika Rejmer 
 


