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Sammanfattning   
 
Familjebildning är för många personer en central del av livet. Att bli adoptivföräldrar 

innebär en annorlunda process jämfört med det biologiska föräldraskapet. För att bli 

adoptivföräldrar måste man genomgå en utredning. Utredningen benämns som 

medgivandeutredning och innebär att socialsekreterare granskar om personer är lämpliga 

som föräldrar. Syftet med vårt examensarbete är att förstå hur adoptivföräldrar upplever 

en medgivandeutredning och hur de upplever att bli utredda av socialsekreterare. För att 

nå vårt syfte gjorde vi kvalitativa intervjuer med tio adoptivföräldrar som genomfört 

internationella adoptioner. Vår teoretiska utgångspunkt är Goffmans (2006) teori om 

roller och Skaus (2007) begrepp om maktförhållandet mellan klient och hjälpare. Under 

analysen identifierade vi olika roller. Personer ansöker om medgivande för att de vill ha 

rollen som förälder, men utredningen medför även andra roller, till exempel rollen som 

klient. Resultatet visar att adoptivföräldrarnas upplevelser av medgivandeutredningen är 

tvetydiga. Helhetsintrycket är positivt samtidigt som de upplever negativa aspekter. 

Platsen för mötet, beroendeförhållandet till socialsekreterarna samt oron som utredningen 

innebär är några av de aspekter som adoptivföräldrarna upplever som besvärande.  
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1 Inledning och problemformulering 

Att bilda familj och få barn är för många personer en betydelsefull del av livet. När och 

varför man skaffar barn har förändrats över tid. Statistik från Statistiska centralbyrån 

(SCB) visar att kvinnor i Sverige är allt äldre när de föder sitt första barn. Medelåldern 

ligger idag på 29 år. Det beror delvis på att barn är något som planeras in i livet i högre 

utsträckning, och då efter att andra mål uppfyllts. Fler prioriterar en högre utbildning, 

arbete och bostad innan de väljer att bilda familj. Till följd av att kvinnor blir äldre när de 

föder sitt första barn ökar sannolikheten för ofrivillig barnlöshet, eftersom det är lättare 

att bli gravid i unga år. Alla som vill få barn kan inte bli föräldrar. Barnlöshet är idag ett 

relativt vanligt problem. Ungefär en halv miljon svenskar i fertil ålder är ofrivilligt 

barnlösa (SCB, 2008). Den som drabbas av ofrivillig barnlöshet har idag tre möjligheter 

att välja mellan; att ansöka om adoption, att söka medicinsk hjälp eller att leva barnlös. 

Adoption är den möjlighet som har väckt vår nyfikenhet eftersom det finns en stark 

koppling till socialt arbete. Socialsekreterare utför den utredning som delvis avgör om de 

sökande1 får ett barn. Utredningen benämns som medgivandeutredning och är grunden 

för socialnämndens 2  beslut om medgivande till adoption. Vårt intresse ligger i 

adoptivföräldrars upplevelser av medgivandeutredningen.  

 

Adoption är inte bara ett val för dem som är ofrivilligt barnlösa, det är också ett 

tillvägagångssätt för att få syskon till ett redan adopterat barn eller till ett biologiskt barn. 

Det finns även de som adopterar av ideologiska skäl, exempelvis kan de sökande föredra 

att adoptera ett barn framför att sätta ännu ett barn till världen (Kats, 1992). En adoption 

innebär att de sökande måste acceptera att socialsekreterare och socialnämnden granskar 

deras värderingar, relationer och motiv för att skaffa ett barn. Familjebildning är en privat 

angelägenhet som man inte vill involvera andra människor i, kanske vill man allra minst 

få synpunkter om sitt privatliv från myndigheter. Det kan vara integritetskränkande att bli 
                                                 
1 I vårt examensarbete används begreppet de sökande för personer som har lämnat in ansökan om adoption. 
Personerna benämns som de sökande tills de adopterat ett barn, därefter benämns de som adoptivföräldrar. 
 
2 Varje svensk kommun måste ha en socialnämnd eller motsvarande nämnd som har övergripande ansvar 
för social planering och socialtjänstlagens tillämpning. Vi använder enhetligt begreppet socialnämnd. 
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granskad och utredd för att få ett barn (Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, 

NIA, 19973). Att adoptera innebär en lång process, i vilken medgivandeutredningen är en 

betydande del där de sökandes lämplighet som föräldrar utreds (Teiling, 2007). För att bli 

föräldrar till ett biologiskt barn krävs oftast ingen inblandning av myndigheter, men vid 

familjebildande genom adoption har samhället ett avgörande inflytande där socialnämnd 

och domstol avgör föräldraskapet (Lindgren, 2006). 

 

Utredningar är en central del i det sociala arbetet. De utgör underlag för att avgöra om 

personer har rätt till stöd, hjälp och bistånd. Utredningar ligger till grund för beslut som 

fattas enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453, förkortat SoL). Enligt SoL 6 kapitlet 12 § 

ska socialnämnden utföra en medgivandeutredning som avgör om de sökande är lämpliga 

att adoptera ett barn. Utredningsarbetet är en process som genomgås för att se till barnets 

bästa och socialsekreterarna kan betraktas som barnets advokater som granskar de 

sökandes möjligheter att ta emot ett barn. I Sverige genomfördes 2550 medgivande-

utredningar under år 2006, varav 41 var avslag (Socialstyrelsen, 2007).  

 

Medgivandeutredningen är en djupgående granskning av bland annat de sökandes 

hälsotillstånd, personliga egenskaper och sociala nätverk (SoL 6 kapitlet 12 §). De 

sökande måste genomgå en utredning för att få möjligheten till ett barn och 

socialnämnden avgör föräldraskapets varande eller icke varande. Hur upplever adoptiv-

föräldrar utredningen? Ses utredningen som en förberedelse för föräldraskapet eller som 

en obehaglig granskning? För att utredningen ska vara av god kvalitet är det relevant att 

undersöka vad adoptivföräldrar som genomgått utredningen anser. Den kunskap vi skapar 

under vårt examensarbete, om hur adoptivföräldrar upplever sin utredning, kommer 

förhoppningsvis att öka förståelsen för vad de sökande genomgår under en utredning. Vår 

studie kan hjälpa socionomer att utföra bättre utredningar ur de sökandes perspektiv.  

 

Adoption är ett välutforskat forskningsområde inom vissa inriktningar, till exempel 

barnets anknytning och anpassning i det nya landet. Det finns inte så mycket forskning 
                                                 
3 Källan är en handbok för socialnämnder som är utgiven av NIA. Sedan år 2005 har socialstyrelsen 
övertagit ansvaret för handboken och en ny publiceras i juni år 2008, efter vårt examensarbete är inlämnat. 
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om adoptivföräldrar, vilka vi fokuserar på i vår studie. Von Greiff (2004) är emellertid en 

forskare som har belyst adoptivföräldrars uppfattningar och erfarenheter av föräldra-

rollen. Medgivandeutredningen är dock inte huvudämnet i författarens forskning. Mer om 

von Greiffs forskning redovisas under rubriken tidigare forskning. Under litteratur-

sökningen fann vi flera skönlitterära böcker om adoptivföräldrars upplevelser av 

adoptionsprocessen, däribland medgivandeutredningen. Ett exempel är Weigls (2004) 

Längtansbarnen. Att det finns flera skönlitterära böcker tyder på att ämnet även är 

betydelsefullt att diskutera för adoptivföräldrar. Det finns inte någon forskning som 

enbart fokuserar på adoptivföräldrars upplevelser av medgivandeutredningen och därför 

anser vi att det är väsentligt att studera ämnet närmare. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med vårt examensarbete är att förstå hur adoptivföräldrar upplever en medgivande-

utredning och hur de upplever att bli utredda av socialsekreterare. 

 

1.2 Frågeställningar 

• Hur upplever föräldrar som adopterat barn sina roller i en medgivandeutredning? 

• Hur upplever föräldrar att genomgå själva utredningen samt att bli utredda och 

bedömda? 

 

1.3 Avgränsningar 

De flesta adoptioner som sker i Sverige idag är internationella, det vill säga att barnet 

kommer från ett annat land (Creutzer, 2002). En nationell adoption innebär att barnet 

adopteras av adoptivföräldrar inom samma land. Det förekommer i ringa omfattning i 

Sverige och därför inriktas studien endast på adoptivföräldrar som har genomfört 

internationella adoptioner. Vi anser att hela adoptionsprocessen är intressant, men valde 

att fokusera på medgivandeutredningen. Den kan studeras ur flera perspektiv, till 

exempel socialsekreterarnas eller barnens perspektiv. Vi avgränsar oss till adoptiv-

föräldrars perspektiv eftersom vi vill förstå hur det är att bli utredd.  
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2 Begrepp och definitioner 

I det här kapitlet förklaras och definieras några begrepp som är centrala, återkommande 

eller nödvändiga för förståelsen av vårt examensarbete. Mindre centrala begrepp 

förklaras i examensarbetets löpande text samt i fotnoter. 

 

2.1 Adoption  

Att adoptera innebär att man upptar en person som sitt eget barn. Adoption är ett rättsligt 

föräldraförhållande mellan dem som adopterar och adoptivbarnet. Ett adoptivbarn 

behandlas i rättsligt hänseende som adoptivföräldrarnas barn och inte som barn till sina 

biologiska föräldrar (Nationalencyklopedin, 2008a, förkortat NE). En internationell 

adoption, som det fokuseras på i vårt examensarbete, innebär att adoptivföräldrarna bor 

eller är medborgare i ett annat land än barnets ursprungsland (Lindblad, 2004).  

 

2.2 Adoptionsprocessen 

Alla som adopterar genomgår en adoptionsprocess. Det är en byråkratisk process som 

börjar med att de sökande lämnar in en ansökan till socialnämnden och avslutas med ett 

adoptionsbeslut eller avslag. För de sökande innebär ofta adoptionsprocessen mer än vad 

den byråkratiska processen innefattar. Processen kan för dem till exempel börja redan vid 

de första tankarna på att adoptera ett barn och pågå efter att adoptionsbeslutet är fastställt. 

För adoptivföräldrarna kan barnets anpassning och utveckling i det nya hemmet också 

vara en del av processen (Sverne Arvill & Svensson, 2008). När begreppet används i 

examensarbetet avses endast den byråkratiska processen. Adoptionsprocessen beskrivs 

vidare i vårt bakgrundskapitel. 

 

2.3 Medgivandeutredning 

Utredningen som socialnämnden ansvarar för vid adoption har olika beteckningar. De 

vanligast förekommande är medgivandeutredning och hemutredning. Vi använder 

enhetligt begreppet medgivandeutredning. För att förstå adoptivföräldrars upplevelser av 



 5 

en medgivandeutredning behövs kunskap om vad den innebär. Det första steget i 

adoptionsprocessen är att skicka in en ansökan om medgivande för adoption till 

socialnämnden i den kommun man är bosatt i. När en ansökan inkommer till social-

nämnden påbörjas enligt SoL 6 kapitlet 12 § en medgivandeutredning där de sökandes 

möjligheter att ta emot ett barn granskas. Utredningen ska inledas utan dröjsmål (SoL 11 

kapitlet 1 §). Den varar i genomsnitt 5,5 månader och väntetiden på att inleda utredningen 

kan vara mellan två och tre månader (Teiling, 2007). Medgivandet från socialnämnden 

gäller i två år och om adoptionsprocessen tar längre tid får de sökande ansöka om ett nytt 

eller förlängt medgivande. Medgivandeutredningen, som utförs av en eller flera social-

sekreterare, är en omfattande utredning och tar upp känsliga ämnen som kan vara svåra 

att diskutera. Det är socialsekreterare från familjerätten4 som utför den. Utifrån social-

sekreterarnas skriftliga rapport från utredningsarbetet tar sedan socialnämnden ett beslut 

om medgivande ska ges. Medgivandeutredningens form kan variera från kommun till 

kommun. Alla utredningar innehåller dock insamlande av material och referenser samt 

möten mellan socialsekreterare och de sökande, därav åtminstone ett hembesök (Sverne 

Arvill & Svensson, 2008).   

 

2.4 Upplevelser 

Vi vill förstå upplevelser i vårt examensarbete. Olika forskare har delade åsikter om att 

använda begreppet upplevelser i intervjusituationer. Eftersom det är ett centralt begrepp 

som finns genomgående i hela vårt examensarbete ansåg vi det lämpligt att använda 

samma begrepp vid intervjuerna som i texten. Trost (2005) anser att begreppet inte bör 

användas i en kvalitativ intervju. Författaren menar att den som intervjuar istället ska 

fråga om beteenden och handlingar för att lättare få fram upplevelser. Thomsson (2002) 

anser emellertid att forskaren kan ställa frågor om tankar och upplevelser under intervjun. 

Det är inte svårare att få fram relevanta svar genom att fråga om upplevelser. Vi följer 

Thomssons riktlinje och ställer frågor om upplevelser under intervjuerna. Det finns inte 

något likvärdigt begrepp som kan skildra vårt forskningsområde. Andra begrepp som 
                                                 
4 Familjerätten är en del i socialnämndens verksamhet. Familjerätten behandlar bland annat frågor om 
adoption, vårdnad av barn och faderskap. Familjerätten är inte alltid en enskild enhet utan ibland en del av 
en större verksamhet inom socialtjänsten (NE, 2008c).     
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övervägdes var erfarenheter och uppfattningar. Erfarenheter speglar det sakliga och 

personers kunskaper. En erfarenhet innebär att man har någon utövad verksamhet bakom 

sig. Uppfattningar återger personers tyckande, åsikter eller förståelse av situationen. Det 

är ett personligt sätt att betrakta eller bedöma något (Allén, 2004). Inget av de begreppen 

överensstämmer med syftet. Upplevelser speglar i vårt examensarbete det personer tänker 

och känner kring situationer de har upplevt. Därför är begreppet lämpligt för studiens 

syfte. 

 

2.5 Klient 

Klient är inget etablerat begrepp inom adoption, istället används de sökande. Klient är ett 

samlingsbegrepp för personer som får hjälp, stöd eller service från en myndighet (Skau, 

2007). Eftersom klient är centralt för Skau som utgör en del av vår teori används 

begreppet då vi skriver om de sökande i teoretiska sammanhang. Att vara klient innebär i 

vårt examensarbete en individ som genomgår en utredning. Utredningen ska genomföras 

av socialsekreterare eller personer med liknande befattning på uppdrag av social-

nämnden. Alla som blir utredda under de här förutsättningarna benämner vi som klienter.   
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3 Bakgrund 

3.1 Adoptionens historia och lagstiftning 

Adoption av barn har förekommit under lång tid och kan spåras tillbaka till antiken. 

Under det senaste århundradet har adoption gått från att vara en privat angelägenhet till 

en organiserad verksamhet som styrs av lagstiftning. År 1917 instiftades den första 

svenska adoptionslagen, den trädde sedan i kraft 1 januari år 1918. Det låg i statens 

intresse att införa en lag eftersom adoption kunde bidra till att minska antalet barn som 

växte upp under dåliga förhållanden. Lagen byggde på principen om barnets bästa, det 

vill säga att en adoption alltid skulle vara till fördel för barnet. Även om lagstiftningen 

har förändrats sedan dess har principen om barnets bästa funnits kvar, dock med 

förändrad innebörd och idag ses barnet mer som en självständig individ (Lindgren, 2006).  

 

År 1923 blev yttranden från barnavårdsnämnden 5  till domstol ett krav i adoptions-

lagstiftningen. Avsikten med yttrandena var att visa om adoptionen var för barnets bästa. 

De biologiska föräldrarnas kapacitet jämfördes med de sökandes och bedömningen 

gjordes utifrån tre aspekter av försörjning; social, ekonomisk och emotionell. Det var 

föräldrarnas beteende som låg till grund för bedömningen snarare än personligheten 

(Lindgren, 2006). På 1950-talet skiftades fokus till föräldrarnas känslor och egenskaper. 

Under den här tiden uppmärksammades människors personliga problem bland annat på 

grund av urbaniseringen och industrialiseringen. Problemen ledde till att utredningar och 

utredningsteknik blev mer centralt i det sociala arbetet och därmed också för adoptions-

utredningar (Lundström, 1993). År 1953 inrättades en byrå för adoptionsverksamhet och 

en omorganisation genomfördes i barnavården. Förändringarna innebar att utbildad 

personal började arbeta med adoptionsutredningar och därmed fick ärendena en mer 

sakkunnig granskning. Fram till 1970-talet hade adoptivföräldrar rätt att häva adoptioner 

på grund av sjukdom eller upplevd mental problematik hos barnet. År 1971 försvann den 

möjligheten och adoptivbarn jämställdes juridiskt med biologiska barn (Teiling, 2007).  

                                                 
5 Barnavårdsnämnden ansvarade för den sociala barnavården och fanns i sociallagstiftningen mellan åren 
1902 och 1982. Numera har socialnämnden ansvaret för den sociala barnavården (NE, 2008b). 
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Sedan 1960-talet har internationella adoptioner förekommit i allt större skala i Sverige. 

Ett skäl till ökad andel internationella adoptioner var bristen på svenska adoptivbarn. De 

flesta adoptioner som sker idag är internationella (Nordin Jareno, 2007). Teiling (2007) 

påpekar att Sverige är ett av de länder som tar emot flest utlandsadopterade barn i relation 

till sin befolkningsmängd. Det anländer cirka 1000 barn om året genom internationella 

adoptioner.  

 

Vid internationella adoptioner ska svensk lagstiftning tillämpas enligt lagen om 

internationella rättsförhållanden rörande adoption (SFS 1971:796, förkortat LIA). I 

svensk lagstiftning finns de grundläggande bestämmelserna om adoption i Föräldra-

balkens fjärde kapitel (SFS 1949:381, förkortat FB). Även Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453) innehåller centrala bestämmelser. Det finns dessutom olika konventioner som 

reglerar adoptionsprocessen. Den mest centrala är 1993-års Haagkonvention om skydd av 

barn och samarbete vid internationella adoptioner. Konventionen reglerar villkor för 

internationella adoptioner och bygger på samarbete mellan mottagarländerna och barnens 

hemland. Sedan år 1997 gäller Haagkonventionen som svensk lag (Sverne Arvill & 

Svensson, 2008). Föräldrabalken, Socialtjänstlagen och Haagkonventionen reglerar 

tillsammans tillvägagångssättet under en medgivandeutredning.  

 

3.2 Vem får adoptera? 

Enligt fjärde kapitlet i Föräldrabalken måste adoptivföräldrar vara minst 25 år för att få 

adoptera. I lagstiftningen finns ingen övre gräns på adoptivföräldrars ålder, men enligt 

Regeringsrätten är huvudregeln att de inte bör vara äldre än 45 år vid adoption av ett litet 

barn. Många länder har särskilda bestämmelser, till exempel att adoptivföräldrars ålder 

inte får överstiga 40 år. För att adoptera gemensamt med en partner måste paret vara gift. 

Ogifta samboende får inte adoptera gemensamt. Sedan år 2002 är det även möjligt för 

registrerade partners att prövas som adoptivföräldrar. Det finns emellertid inget land som 

idag förmedlar adoptivbarn till homosexuella (Sverne Arvill & Svensson, 2008). 

Ensamstående personer kan adoptera, men möjligheten att adoptera är begränsad 

eftersom endast ett fåtal länder accepterar ensamstående adoptivföräldrar (Teiling, 2007). 
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Förutom ålder och civilstånd finns en rad kriterier som de sökande ska uppfylla och de 

utreds under medgivandeutredningen. 

 

3.3 Kriterier i medgivandeutredningen 

Vilka uppgifter som ska ingå i en medgivandeutredning styrs efter internationella normer 

som finns i 1993-års Haagkonvention (SOU 1994:137). Under utredningen används 

kriterier som kan delas upp i tio olika omfattningsområden (NIA, 1997). De tio 

kriterierna presenteras nedan och är kursiverade för att skapa tydlighet.  

 

Det första kriteriet är uppgifter ur register. När socialnämnden får in en ansökan om 

medgivande kontrolleras utdrag ur polis- och socialregister om de sökande. Finns det 

noteringar i något register kan det innebära skäl för avslag (NIA, 1997).  

 

Under medgivandeutredningen behandlas även tidigare förhållanden. Det är en 

redogörelse för de sökandes uppväxt, utbildning och tidigare arbete. De sökande ska 

beskriva hur de upplevde sin egen uppväxt och hur deras relationer till föräldrar, syskon 

och andra släktingar såg ut (NIA, 1997).  

 

I nuvarande förhållanden ska de sökande beskriva bostadsmiljö, hem, ekonomi och 

arbete. När hemmet och bostadsmiljön beskrivs ska det framgå hur bostaden och 

omgivningen är anpassad för ett barn. I redogörelsen för ekonomin ska inkomster, 

utgifter, skulder och förmögenhet redovisas. Det centrala är inte en hög inkomst, utan att 

familjen har en stabil ekonomi. När arbete undersöks är de sökandes arbetstider och hur 

de avser kombinera arbetet med familjelivet en betydelsefull faktor (NIA, 1997). 

 

För att få adoptera krävs att de sökande lämnar in läkarintyg som redogör för deras 

hälsotillstånd. Om någon har en sjukdom fordras en prognos om hur det påverkar den 

sökandes liv. En prognos ska om det är möjligt göras för barnets hela uppväxttid, det vill 

säga upp till 20 år. Adoptivländerna söker föräldrar som är friska och orkar ta hand om 

ett barn under hela uppväxttiden (Sverne Arvill & Svensson, 2008). 



 10 

Det femte kriteriet är de sökandes personlighet och intresse. Avsikten är att beskriva 

fritidssysselsättningar och det sociala livet med vänner och bekanta. Sociala kontakter 

med andra barnfamiljer är betydelsefulla (NIA, 1997).  

 

Religion och livsåskådning är mest av betydelse för företrädarna i barnets hemland. Vissa 

länder kräver till exempel att de sökande ska vara aktivt kristna (NIA, 1997). 

 

Äktenskap och relationer till släkt och omgivning är ett annat kriterium. Makarna ska ha 

en god relation och ett stabilt förhållande. Även de sökandes tidigare förhållanden och 

eventuella tidigare äktenskap tas upp. Om de sökande tidigare adopterat ett barn ska det 

framgå hur barnet har anpassat sig i familjen (NIA, 1997). 

 

Motivet för adoptionen är en av de centrala frågorna. Båda makarna ska vara engagerade 

kring adoptionen och ha en egen önskan att adoptera. Det vanligaste motivet för adoption 

är ofrivillig barnlöshet. Motivet ska diskuteras igenom under utredningen (NIA, 1997).  

 

Enligt SoL 6 kapitlet 12 § ska utredning om medgivande ta särskild hänsyn till de 

sökandes kunskaper om och erfarenheter av barn och ungdom samt deras behov. Sedan 1 

januari 2005 är det enligt ovanstående paragraf obligatoriskt att de som vill adoptera 

genomgår en föräldrautbildning innan socialnämnden lämnar medgivande. Utbildningens 

syfte är att de sökande ska få kunskap om adoptivbarns behov. Att ha adoptivbarn 

innebär ett annorlunda föräldraskap, därför ska föräldrautbildningen också ge möjlighet 

för de sökande att förbereda sig inför den kommande föräldrarollen (Teiling, 2007).  

 

Det tionde och sista kriteriet är referenser. Till utredningen ska två till tre referenser 

bifogas. De sökande väljer själva ut personer som ska skriva referensbreven. I brevet ska 

någon släkting eller vän till familjen lämna ett uttalande om hur de ser på de sökandes 

förutsättningar för ett föräldraskap (Sverne Arvill & Svensson, 2008).  
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När all information insamlats ska socialsekreterarna sammanställa en skriftlig rapport. 

Det huvudsakliga syftet med rapporten är att tjäna som underlag för socialnämndens 

beslut om medgivande och att fungera som en presentation av de sökande till företrädaren 

för barnet i dess hemland. Att personerna får godkännande innebär inte att de säkert får ta 

emot ett barn. Det är alltid företrädaren i barnets hemland som har sista avgörandet om 

var barnet ska placeras. Olika länder har olika bedömningsgrunder (NIA, 1997). 

 

3.4 Efter medgivandeutredningen 

När medgivandeutredningen är genomförd tar socialnämnden beslut om de sökande får 

medgivande till adoption. Om socialnämnden ger avslag kan de sökande överklaga till 

länsrätten. När de sökande får medgivande av socialnämnden kontaktar de en adoptions-

organisation. Utredningen skickas till den organisation som valts ut. Det finns idag sex 

auktoriserade adoptionsorganisationer i Sverige. Organisationerna får sin auktorisation, 

det vill säga godkännande, av Myndigheten för internationella adoptioner6 (MIA) som 

också är en tillsynsmyndighet. MIA har det övergripande ansvaret för internationella 

adoptioner. Adoptionsorganisationerna förmedlar kontakten mellan de sökande och 

företrädarna för barnet i dess hemland. Länderna har olika krav och villkor för vem som 

får adoptera. När handlingarna är sammanställda och översatta skickas de till kontakten i 

landet som de sökande valt. När de sökande har blivit utvalda till ett barn får de 

information från adoptionsorganisationen. Nästa steg är att de sökande reser till barnets 

hemland för att träffa barnet och dess företrädare. En internationell adoption kan ske på 

olika sätt beroende på vilket land det berör. Adoptioner som har beslutats i ett land 

anslutet till Haagkonventionen blir automatiskt gällande i Sverige utan ytterligare svensk 

prövning. Adoptioner som har beslutats i ett land som inte är anslutet till Haag-

konventionen, men som kan jämställas med svensk lagstiftning, godkänns av MIA. En 

del länder beslutar inte om adoption utan barnet lämnar landet endast med samtycke från 

barnets företrädare. Adoptionen sker sedan vid svensk tingsrätt (Sverne Arvill & 

Svensson, 2008). 
                                                 
6  Myndigheten för internationella adoptioner (MIA) ersatte år 2005 Statens nämnd för internationella 
adoptionsfrågor (NIA). Ombildningen från nämnd till myndighet hade för syfte att stärka barns rättigheter i 
adoptioner samt att ge ett ökat skydd för barn i adoptionsprocessen (Sverne Arvill & Svensson, 2008). 
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3.5 Medgivandeutredningen i andra länder 

I vårt examensarbete fokuserar vi på den svenska utredningen, men medgivande-

utredningar genomförs i många andra länder. Länderna som är anslutna till Haag-

konventionen har gemensamma grunder för utredningens form. Medlemsländerna i 

Haagkonventionen behandlar samma tio kriterier som Sverige. Medgivandeutredningen i 

andra länder innehåller också intervjuer med de sökande samt hembesök. I det engelska 

språket benämns utredningen som home study och det är socialsekreterare som utför den. 

Utredningen har samma syfte som den svenska, det vill säga; att förbereda familjen för 

föräldraskapet, att samla information om de sökande samt att avgöra om de är lämpliga 

som adoptivföräldrar. På samma sätt som förfarandet vid en medgivandeutredning 

varierar från kommun till kommun i Sverige skiljer den sig åt mellan och inom olika 

länder (Child Welfare Information Gateway, 2008).  
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4 Tidigare forskning 

I det här kapitlet behandlas tidigare forskning som finns inom vårt ämnesområde. 

Lindgren (2006) beskriver hur adoption har gått från att vara en privat angelägenhet till 

en offentlig verksamhet som organiseras genom politik och barnavård. När adoption 

utvecklades till en allmän verksamhet blev principen om barnets bästa central och 

principen legitimerade det offentliga inflytandet över familjebildning. Adoption är en del 

av den offentliga barnavården. Inom barnavården finns utredningar som är snarlika 

medgivandeutredningen. Ett exempel är den lämplighetsprövning som sker vid utredning 

av familjehem. Den utredningen är liksom medgivandeutredningen något som personerna 

själva söker sig till. Likheten till andra barnavårdsutredningar gör det relevant att 

redogöra för tidigare forskning kring fenomen inom barnavården. Vi börjar brett med 

utredningar av barn för att sedan avsmalna till adoption och medgivandeutredningen. 

 

Besterman (2006) beskriver i sin forskning att barnavårdsutredningar ska utgå från 

barnets bästa. Begreppet är svårdefinierat och det finns andra faktorer som påverkar 

socialsekreterarnas utredning av föräldrar i en barnavårdsutredning. Några faktorer som 

påverkar är socialt, historiskt och kulturellt sammanhang. Besterman (2006) menar att 

beskrivningar av föräldraskap är av olika omfattning i olika barnavårdsutredningar. Det 

kan bero på hur föräldrar upplever mötet med socialsekreterare. Deras upplevelser 

påverkar hur mycket de berättar för socialsekreterarna. Även Friis (2003) har forskat 

kring sociala utredningar av barn. Författaren beskriver att en barnavårdsutredning inte 

bara syftar till att utreda, det är också en del i en behandlingsprocess. En barnavårds-

utredning ska förbättra familjens situation och fokus är att stödja föräldrarna att ta hand 

om barnet på bästa sätt. Utredningar är samtidigt ett ingripande i deras privata och sociala 

liv och föräldrarna får inte alltid handla efter sina egna värderingar. Socialnämnden har 

ett särskilt ansvar för barn och grundprincipen är att ingripanden av socialnämnden ska 

vara frivilliga. Om ett barn riskerar att fara illa måste socialnämnden ingripa även om 

föräldrarna motsätter sig det. Socialnämndens särskilda ansvar kan innebära en 

inskränkning av föräldrars rätt till självbestämmande och integritet. Friis (2003) visar i 

sin analys att det ofta är socialnämnden som väljer bort föräldrarna snarare än att 
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föräldrarna väljer att barnet ska placeras någon annanstans än i det egna hemmet. När 

socialnämnden tar ett beslut i en barnavårdsutredning ska det grundas på principen om 

barnets bästa. Det ska även en medgivandeutredning göra.   

 

Adoption är ett brett och utforskat forskningsområde både nationellt och internationellt, 

särskilt ur vissa aspekter. Inom ämnet adoption finns det omfattande forskning om 

adoptivbarn och åtminstone i Sverige är den dominerande forskningsinriktningen barnets 

anpassning och utveckling i det nya landet. Främst finns forskningen inom de 

psykologiska och pedagogiska ämnesområdena. En forskningsöversikt finns i Carlberg 

och Nordin Jarenos antologi Internationellt adopterade i Sverige. Vad säger forskningen? 

från 2007. Det internationella forskningsläget liknar det svenska men innehåller fler 

aspekter. En internationell forskningsinriktning som är omfattande i USA och England, 

finns inom ämnet socialt arbete. Där studeras adoptionsförmedlingens organisation, hur 

urvalet av föräldrar sker och hur placeringen av barn går till (Lindgren, 2006).  

 

Den specifika forskning vi har funnit om adoptivföräldrars upplevelser av medgivande-

utredningen är nationell och presenteras i en FoU-rapport och en doktorsavhandling. 

Halldén (1981) dåvarande doktorand inom pedagogiska institutionen på Stockholms 

universitet har skrivit en avhandling om adoption i ett konflikt- och utvecklings-

perspektiv. Von Greiff (2004) fil.doktor och lektor vid institutionen för socialt arbete på 

Socialhögskolan vid Stockholms universitet har skrivit en rapport om adoptivföräldrars 

uppfattningar och erfarenheter av föräldrarollen. Forskarnas resultat presenteras nedan.  

 

Halldén (1981) belyser i en del av sin avhandling adoptivföräldrars upplevelser av en 

medgivandeutredning. Sammanfattningsvis är det en negativ bild som framkommer. 

Utredningen beskrivs som pressande och ingen av adoptivföräldrarna beskriver relationen 

till socialsekreterarna som positiv eller stödjande. Flera adoptivföräldrar upplever 

utredningen som förnedrande och det drag som framträdde mest var den kontrollfunktion 

som utredningen hade. De anser att socialsekreterarna har för stor makt och uttrycker 

osäkerhet och avståndstagande från att socialsekreterarna gör bedömningar och 
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tolkningar av deras lämplighet som föräldrar. Halldéns forskning är nästan 30 år gammal 

vilket innebär att medgivandeutredningen har förändrats, bland annat genom Haag-

konventionen. Von Greiffs forskning från 2004 tyder på att adoptivföräldrar har en mer 

positiv inställning till medgivandeutredningen.   

 

Von Greiff (2004) har gjort en kvalitativ intervjustudie med föräldrar till internationellt 

adopterade barn. I författarens forskning framkommer det att adoptivföräldrar har 

motstridiga erfarenheter och upplevelser av medgivandeutredningen. Adoptivföräldrar 

upplever utredningen som viktig, samtidigt som de känner sig kränkta och upplever ett 

intrång i privatlivet. De undviker medvetet att presentera delar av sitt privatliv som de 

inte tror förväntas av den goda föräldern. Flera av adoptivföräldrarna anser att de även 

efter utredningen blir ifrågasatta i sin föräldraroll. De går från att tidigare ha varit en i 

mängden till att bli uppmärksammade för att barnet har ett annat etniskt ursprung. För 

adoptivföräldrar kan det vara logiskt att genomgå en medgivandeutredning och att 

förbereda sin föräldraroll annorlunda än biologiska föräldrar. Samtidigt kan det upplevas 

kränkande att myndigheter ska avgöra om de är lämpliga som föräldrar. Von Greiff har 

intervjuat 20 kvinnliga adoptivföräldrar och en manlig. Författaren har ingen diskussion 

om hur den ojämna könsfördelningen kan ha påverkat resultatet. Det finns möjlighet att 

resultatet blivit annorlunda om fler av de intervjuade hade varit män.  

 

Även om det finns omfattande forskning inom adoption finns det fortfarande delvis 

outforskade områden. Det saknas exempelvis forskning om vad utredningen av de 

sökande har för konsekvenser för barnets liv i det nya hemmet. Ur barnens perspektiv är 

en bedömning av de sökande nödvändig för att förhindra att personer som är olämpliga 

adopterar (SOU, 2003:49). Som tidigare nämnts är forskning om adoptivföräldrar och 

medgivandeutredningen begränsad. Halldén (1981) och von Greiff (2004) tar upp vårt 

forskningsämne sekundärt, men det är inte fokus i deras studier. Det finns ingen tidigare 

forskning som primärt och enbart fokuserar på adoptivföräldrars upplevelser av 

medgivandeutredningen och därför anser vi att det är relevant att studera. 
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5 Teoretiskt perspektiv och begrepp 

För att analysera hur adoptivföräldrar upplever medgivandeutredningen används 

Goffmans (2006) teori om roller. Vi redovisar också några av de begrepp som Skau 

(2007) tar upp då hon speglar de förändringar som sker när någon blir klient. Goffmans 

teori och Skaus begrepp utgör tillsammans grunden för tolkningen av vårt resultat. Vi 

kursiverar Goffmans och Skaus kärnbegrepp för att skapa tydlighet eftersom vi återknyter 

till dem i analysen.  

 

5.1 Goffmans teori om roller 

Goffman har sina rötter inom den symboliska interaktionismen som är ett sociologiskt 

perspektiv. Han är en välkänd forskare som vidareutvecklade den symboliska 

interaktionismen, bland annat i sin bok Jaget och maskerna som utgavs första gången år 

1974. Goffmans (2006) teori bygger på ett dramaturgiskt perspektiv. Författaren 

använder sig av begrepp från teaterns värld för att beskriva socialt samspel och mänskligt 

beteende. Goffman studerar individer, händelser och organisationer och jämför dem med 

teaterns dramaturgi för att tydliggöra den sociala interaktionen. Interaktion är individers 

ömsesidiga inflytande på varandras handlingar och beteenden när de befinner sig i 

varandras närvaro. I det sociala samspelet behöver individer ha information om andra och 

de skaffar sig den utifrån hur andra beter sig. Individen liknas vid en aktör som uppträder 

på en scen och spelar en roll. En roll definieras som en i förväg fastställd handling som 

används vid ett framträdande och som kan spelas upp vid andra tillfällen. Allt socialt liv 

utförs av aktörer på en teaterscen. Enligt det dramaturgiska perspektivet styrs människors 

handlande av de roller de gestaltar vid en viss tidpunkt. Aktörer spelar olika roller i olika 

sociala situationer och hur en individ väljer att framstå inför andra beror på vilken roll 

den väljer och vad andra förväntar sig. Rollerna kan liknas vid masker som aktörer 

ikläder sig för att passa in i den situation de befinner sig i. Enligt Goffman spelar alla 

teater och precis som skådespelare vill de göra intryck på publiken. 
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I samband med rollen beskriver Goffman (2006) begreppet fasad. Fasaden är det rum 

som situationen sker i och den utrustning som används av aktören under framträdandet. 

Fasaden består av inramningen, det vill säga det som redan finns i rummet, som möbler 

och väggar, samt det som aktören tar med sig. Det aktören medtar består till exempel av 

kläder, kön, gester och hållning och benämns som den personliga fasaden. Fasaden utgör 

den expressiva utrustning som används av aktören under sitt framträdande. Expres-

siviteten är olika sätt aktören sänder ut signaler på och hur aktören framställer sig för att 

nå resultaten som han eller hon eftersträvar. Alla signaler, som medvetet eller omedvetet 

sänds ut, tolkas av omgivningen. Medvetenheten om signalerna och kontrollen över dem 

är centralt när aktören spelar en roll. Om den expressiva utrustningen inte överens-

stämmer med rollen som aktören spelar misslyckas rollframställningen. När en individ 

påtar sig en roll som är etablerad i det sociala livet så finns det i de flesta fall redan en 

speciell fasad som är upprättad för den rollen.  

 

Ett centralt begrepp i Goffmans dramaturgiska perspektiv är intrycksstyrning. Intrycks-

styrning innebär att individer försöker presentera en bestämd bild av sig själva, att styra 

andras intryck. Målet är att framställa sig själv fördelaktigt i den befintliga situationen. 

Intrycksstyrning är något som oftast sker omedvetet. Aktörer använder sig av olika 

former av intrycksstyrning, till exempel beter sig en person annorlunda hemma hos sin 

familj än i ett samtal med socialsekreterare. Individer spelar och agerar på en social scen 

för att ge det intryck de vill att andra ska få (Goffman, 2006).  

 

Goffman (2006) delar upp det sociala livet i bakre och främre regioner. De främre 

regionerna kan liknas vid att aktören befinner sig på scenen. De utgörs av sociala 

situationer eller möten där aktören är fokuserad, spelar sin roll och inte kan agera hur den 

vill. Bakre regioner kan liknas vid det som sker bakom kulisserna på en teater. Aktören 

förbereder sig för det samspel som kommer att äga rum på scenen. I de bakre regionerna 

kan aktören vara mer avslappnad och uppföra sig på ett sätt som inte accepteras i 

offentliga sammanhang.  
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Goffman (2006) framhåller att individer hela tiden intar olika roller för att passa in i den 

situation de befinner sig. I vår studie är medgivandeutredningen situationen som aktören 

befinner sig i. Att bli föremål för utredning innebär ett klientskap, vilket är en roll som 

flera inte har spelat tidigare. Med teorin kan vi analysera hur adoptivföräldrar ikläder sig 

olika roller. Rollerna i utredningen kan förklara att adoptivföräldrarna i vår studie 

upplever utredningen på ett speciellt vis. För att förstå det specifika i klientrollen som 

uppstår i en utredningssituation behövs ett komplement till Goffman. Skau (2007) 

beskriver den förändring som sker när en person blir klient och tar upp väsentliga 

begrepp för vår studie. Goffman beskriver inga specifika roller medan Skau skildrar 

klientrollens betydelse för individen. Genom att komplettera Goffmans teori med Skaus 

begrepp skapas ett perspektiv för att tolka adoptivföräldrars upplevelser av medgivande-

utredningen.  

 

5.2 Skaus begrepp 

Den andra inriktningen som vi studerar vårt forskningsproblem utifrån är Skaus (2007) 

begrepp om förhållandena mellan makt och hjälp samt mellan klient och hjälpare. 

Författaren beskriver vad det medför att bli klient och några av de förändringar som sker. 

Skau (2007) menar att klientskapet innebär att personen övergår från subjekt till objekt. 

Klienter får underkasta sig socialnämndens regler och normer och bli objekt för 

socialsekreterarnas hjälp och bedömningar. Att bli ett objekt medför att individen går från 

att vara en handlande individ som fattar egna beslut till att bli föremål för andras 

bedömningar och avgöranden. En objektstatus kan betyda att ett långvarigt klientskap 

medför en passiviserande verkan för individen, där förmågan att ta ansvar för det egna 

livet minskar. Klientskapet innebär också en avprivatisering, det vill säga att det som 

tidigare var privat blir föremål för granskning. I en medgivandeutredning visas en 

betydande del av privatlivet upp. En arena som vanligtvis är privat är bostaden. Ett 

klientskap där hembesök ingår medför att det offentliga tränger in på klientens privata 

arena, bostaden. Hembesöket är ett möte på klientens territorium, men på social-

sekreterarnas villkor. Det blir en tvetydighet i mötet eftersom socialsekreterarna har 

makten i klientens vanligtvis trygga sfär (Skau, 2007). 
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Till följd av ett klientskap beskriver Skau (2007) att individen går från att vara en egen 

person till ett fall bland många andra. Klienten generaliseras av socialsekreterarna in i 

olika kategorier som exempelvis adoptivföräldrar, kriminella eller missbrukare. Unika 

individuella omständigheter och fenomen översätts till generella termer som är etablerade 

hos socialsekreterarna. Generaliseringen medför att socialsekreterarna inte intresserar sig 

för individuella fenomen utan fokuserar på det som är gemensamt för alla. Klienten 

betraktas inte som en unik individ utan snarare som ett konkret fall bland andra inom 

samma kategori. När en individ blir klient skrivs privata handlingar och individuell 

historia in i dokument som finns kvar under lång tid även efter klientförhållandet är 

avslutat. Skau (2007) anser att klientrollen är en roll som består och att det därför är en 

livslång förändring. Eftersom klientskapet innebär stora förändringar är det en central 

nyckel för att förstå hur adoptivföräldrar upplever sin medgivandeutredning.  
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6 Metod 

I det här kapitlet beskrivs vårt tillvägagångssätt. Vårt examensarbete bygger på en 

kvalitativ intervjustudie med adoptivföräldrar.  Under intervjuerna gav adoptivföräldrarna 

information om sig själva och sina upplevelser, vilket innebär att de är respondenter. 

Intervjuer med respondenterna utgör vårt resultat.  

 

6.1 Vetenskapsteori och förförståelse 

Vår forskning är inom ämnet socialt arbete. Socialt arbete är ett tvärvetenskapligt ämne 

vilket innebär att det innefattar flera ämnesområden som finns inom samhälls-

vetenskapen. Eftersom vi vill förstå adoptivföräldrars upplevelse av medgivande-

utredningen använder vi oss av en kvalitativ ansats och en förståelseskapande studie. Det 

förutsätter att vi som forskare utvecklar en närhet till respondenterna och en inlevelse i de 

upplevelser som ska studeras. Utifrån vårt syfte är en förståelseskapande studie lämplig. 

Förståelseskapande studier kallas även för tolkande studier eftersom de i stor utsträckning 

handlar om tolkningar. Avsikten med studien är att utveckla en helhetsförståelse av 

adoptivföräldrars upplevelser av medgivandeutredningen. Vi vill belysa adoptivföräldrars 

upplevelser för att förstå vad det kan innebära att bli utredd. Att förstå är i stor 

utsträckning en tolkning (jfr Grönmo, 2006, s. 367). Kunskapen i vår studie är subjektiv 

eftersom det är vår tolkning av adoptivföräldrarnas upplevelser som framkommer i 

examensarbetet. Vi är medvetna om att vi inte kan nå sanningen om adoptivföräldrarnas 

upplevelser och att beskriva sanningen är inte det som eftersträvas. Förståelseskapande 

studier bygger oftast på kvalitativa data och analyser som behandlas i de underrubriker 

som följer nedan. 

 

Grönmo (2006) beskriver att forskarens perspektiv kan ha inverkan på resultatet och man 

ska vara medveten om att det egna synsättet påverkar. Vi hade båda en begränsad och 

likartad kunskap om medgivandeutredningen och därmed var vår förförståelse inom 

ämnet liten. Utifrån vår utbildning på socionomprogrammet hade vi en förförståelse att 

utredningar överlag kan upplevas som besvärande för den som blir utredd. Utöver det 
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visste vi lite om vad det innebär att bli utredd och ansåg att det var viktigt att veta mer. 

Thomsson (2002) menar att förförståelsen inte är beständig, den förändras under tidens 

gång. Den förförståelse vi hade innan studien påbörjades har utvecklats och förändrats. 

Till exempel fick vi ytterligare förförståelse efter varje intervju och vår kunskap var inte 

densamma vid intervju ett som vid intervju nummer sju. Förförståelsen påverkar alltid en 

studie och den ska användas som underlag för reflektion. Vi reflekterade återkommande 

över förförståelsen, bland annat när vi skrev våra stödfrågor till intervjuerna.     

 

6.2 Kvalitativa intervjuer 

Syftet med vårt examensarbete är att förstå hur adoptivföräldrar upplever en medgivande-

utredning och hur de upplever att bli utredda av socialsekreterare. Utifrån vårt syfte valde 

vi att göra en kvalitativ studie med intervjuer för att samla in data. Trost (2005) 

framhåller att den kvalitativa intervjun har för avsikt att förstå hur den intervjuade tänker 

och känner, vilka erfarenheter personen har och hur den intervjuades föreställningsvärld 

ser ut. Med en kvalitativ intervjustudie eftersträvar vi att förstå respondenternas 

upplevelser. För oss var ingen annan metod lämplig att använda. Om examensarbetet 

pågått under en längre tidsperiod och på en högre nivå hade deltagande observation av 

medgivandeutredningen varit ett alternativ.  

 

Vår intervjuform kan mest liknas vid det som Grönmo (2006) benämner som informella 

intervjuer. Vi använde oss av grunderna i en informell intervju, även om delar anpassades 

efter vår studie. Några av de grunder som användes var teman och intervjuguide, 

flexibilitet i intervjuerna samt att vi själva genomförde intervjuerna. Det fanns även drag 

av strukturering i intervjuerna. Enligt Trost (2005) har begreppet strukturering olika 

betydelser i olika sammanhang. Strukturering innebar i våra intervjuer att vi fokuserade 

på det som skulle studeras och strukturen medförde att respondenterna gav information 

som var väsentlig för syftet. Däremot var intervjun inte strukturerad i den bemärkelsen att 

frågorna inte frångicks. Vi ställde följdfrågor utefter respondenternas svar. Grönmo 

(2006) poängterar att en kvalitativ ansats präglas av flexibilitet, det vill säga att det 

metodiska upplägget under studiens gång kan anpassas efter nya erfarenheter. I vår studie 
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innebar det att vi korrigerade frågorna efter de två första intervjutillfällena. Under de 

intervjuerna upptäcktes företeelser i medgivandeutredningen som var relevanta för vår 

studie och centrala för respondenterna. Vi ansåg att det var relevant att formulera frågor 

om de nya företeelserna för att få med innehållet även i övriga intervjuer.  

 

6.3 Urval och urvalsmetod 

Vår studie utgår från personer som redan har fått medgivande och nu är föräldrar. 

Personerna är gifta och adopterade gemensamt. Vi ansåg det alltför känsligt att intervjua 

personer som var mitt i en utredning eller som fått avslag. Vi intervjuade inte ensam-

stående adoptivföräldrar eftersom vi inte kommit i kontakt med någon. Det finns inget 

land som förmedlar adoptivbarn till homosexuella par, därför var de inte aktuella för vår 

studie. En begränsning till adoptivföräldrar som genomgått medgivandeutredningen 

mellan åren 1997 och 2007 gjordes. Anledningarna till avgränsningen var att utredningen 

skulle ha genomförts relativt nyligen så att minnena var aktuella och att utredningens 

form inte förändrats avsevärt. Sedan år 1997 gäller Haagkonventionen som svensk lag, 

och den reglerar innehållet i en medgivandeutredning (Sverne Arvill & Svensson, 2008). 

Vi avgränsade oss till år 1997 eftersom innehållet i utredningen varit detsamma sedan 

Haagkonventionen infördes.  

 

Vi genomförde sju intervjuer med sammanlagt tio adoptivföräldrar. I tre av intervjuerna 

deltog båda adoptivföräldrarna gemensamt. I fyra av intervjuerna valde adoptivmodern 

att medverka ensam. När vi sökte efter respondenter önskade vi att adoptivföräldrarna 

medverkade i par, men gav valmöjligheten att en adoptivförälder ensam kunde medverka. 

I några intervjuer var det svårigheter för föräldrarna att medverka gemensamt på grund av 

barntillsyn eller arbete. I studien görs inte skillnad mellan kvinnor och män. Männen är 

underrepresenterade och vårt syfte innefattar inte att undersöka genusskillnader. Enligt 

Grönmo (2006) måste kvalitativa studier omfatta ett begränsat antal intervjuer eftersom 

varje intervju ger en mängd information. Med tanke på tidsperioden för examensarbetet 

var sju intervjutillfällen ett rimligt antal.  
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I början av examensarbetet var vår intention att söka kontakt med adoptivföräldrar via 

familjerätten. Efter övervägande insåg vi att tillvägagångssättet var oetiskt. Om förfrågan 

kom från en socialsekreterare fanns risk att adoptivföräldrar skulle känna ett tvång att 

medverka i intervjun. Urvalet skulle också ske utifrån vilka socialsekreterarna ansåg var 

lämpliga. Istället användes en urvalsmetod som kan liknas vid ett snöbollsurval, som är 

en form av strategiskt urval. Grönmo (2006) beskriver att ett strategiskt urval bygger på 

systematiska bedömningar av vilka respondenter som är mest relevanta utifrån studiens 

syfte. Vi fick kontakt med våra första respondenter genom två kurskamrater. Den första 

kontakten togs via telefon. Efter förfrågan från oss rekommenderade respondenterna 

andra adoptivföräldrar som passade vår studie. De rekommenderade i sin tur andra 

adoptivföräldrar, så skapades kontakt med de tio respondenterna. Genom att använda 

snöbollsurval fick vi kontakt med respondenterna utan att gå genom myndigheter eller 

intervjua personer som vi själva känner. Snöbollsurval var en lämplig urvalsmetod för 

studien eftersom vi hade begränsad kunskap om adoptivföräldrar. Respondenternas 

förslag på adoptivföräldrar gav oss relevanta och intressanta intervjuer. Alla adoptiv-

föräldrar som kontaktades tog vårt syfte i beaktande när de gav förslag på andra 

adoptivföräldrar (jfr Grönmo, 2006, s. 107). Det negativa med urvalsmetoden var att vi 

hade liten påverkan på hur fort respondenterna kontaktade andra adoptivföräldrar, vi 

kunde inte själva styra över hur lång tid det tog innan vi fick kontakt med alla 

respondenterna. 

 

6.4 Genomförande 

Enligt Trost (2005) är platsen för intervjun en central fråga. Våra respondenter blev 

intervjuade som privatpersoner och därför fanns det ingen självklar plats för intervjuerna. 

När tjänstemän intervjuas om sin yrkesroll är deras arbetsplats ofta ett naturligt val av 

plats. Efter övervägande bestämde vi att respondenterna själva skulle få välja plats. 

Avsikten var att respondenterna skulle känna sig trygga och att intervjun skulle vara 

praktiskt genomförbar. Ett av oss anordnat grupprum, respondenternas hem eller annan 

plats gavs som alternativ. Fyra intervjuer genomfördes i respondenternas hem, två 

intervjuer genomfördes i ett grupprum och en intervju genomfördes på en respondents 
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arbetsplats. Enligt Trost (2005) kan hemmet vara en lämplig plats ur trygghetssynpunkt. 

Ett problem i hemmet kan vara störande moment, som till exempel att telefonen ringer 

eller att barnen leker. Medvetenhet om de momenten fanns innan intervjuerna, men det 

blev aldrig något problem. Vi anser att alla platserna gav ett positivt intervjuklimat. 

Intervjuerna varade mellan 40 och 60 minuter. 

 

I kvalitativa undersökningar arbetar intervjuarna ofta utifrån en intervjuguide som ger 

generella riktlinjer för intervjun, vilket även vi gjorde (Grönmo, 2006). Intervjuguiden 

utgår från upplevelser av medgivandeutredningen och består av fem teman: 

helhetsintryck, att bli utredda, medgivandeutredningens kriterier, att lämna ut sitt 

privatliv och förberedelse för föräldraskapet (se bilaga 2). Under intervjuerna placerades 

intervjuguiden mellan oss och respondenterna för att skapa öppenhet om intervjuns 

innehåll. Intervjuguiden fungerade som ett stöd både för oss och för respondenterna. Den 

hjälpte oss att fokusera på syftet i vår studie. Vid intervjuerna användes också en 

punktlista där de tio kriterierna som beskrivs i bakgrundskapitlet presenterades (se 

sidorna 9-10 eller bilaga 3). Syftet med punktlistan var att påminna respondenterna om 

medgivandeutredningens innehåll och ge oss en gemensam referensram. Det visade sig 

vara effektivt för att initiera tankarna hos respondenterna. Inför intervjuerna skrevs även 

några stödfrågor eftersom vi i hög grad ville hålla oss till vårt avgränsningsområde (se 

bilaga 4). Frågorna användes mer under de första intervjutillfällena, men fanns alltid med 

som ett stöd för oss.  

 

Vi medverkade båda vid samtliga intervjuer. Trost (2005) anser att om intervjuarna är 

samspelta kan det leda till större informationsmängd och förståelse. Vi var två som skrev 

examensarbetet och tillsammans analyserade innehållet därför var det nödvändigt att båda 

närvarade vid intervjuerna. Risken med att två personer intervjuar är att respondenten kan 

komma i underläge (Trost, 2005). Vi tror att det undveks med ett gott bemötande och en 

öppenhet inför respondenterna. För att skapa en bättre struktur och tydlighet delade vi 

upp ansvaret för intervjuerna. En person styrde intervjun och den andra kompletterade 

med följdfrågor. Från intervju till intervju skiftade vi roller. Intervjuerna spelades in med 
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hjälp av en mp3-spelare. Vi valde att använda ljudinspelning eftersom informationen från 

respondenterna då upptas ordagrant och korrekt. Under intervjuerna behövde vi inte 

koncentrera oss på att göra anteckningar utan vi kunde istället fokusera på frågorna och 

svaren (Trost, 2005).  

 

6.5 Databearbetning och analys av data 

Datamaterialet från ljudinspelningen skrevs ut på dator, det vill säga transkriberades. Vi 

använde oss av ljudinspelning och Trost (2005) menar att det finns olika alternativ för att 

göra materialet tillgängligt för bearbetning. Vi använde en teknik där vi ordagrant skrev 

ner det som var relevant för vårt syfte. När respondenten skrattade, pausade eller lät 

osäker vid något svar noterades det i utskriften. De svar som var obetydliga för vårt 

primära syfte sammanfattades endast kort. Transkriberingen av varje intervju gjordes 

samma dag eller dagen därpå eftersom väsentliga delar lätt glöms bort om bearbetningen 

fördröjs. Ljudinspelningen utgjorde tillsammans med texten materialet som tolkades 

(Kvale, 1997).  

 

När samtliga intervjuer transkriberats läste vi igenom materialet och försökte finna 

generella och unika mönster. Nya teman skapades av de mönster vi fann centrala utifrån 

vårt syfte. Det är samma teman som finns som rubriker i resultatkapitlet. För att skapa 

överblick av materialet användes kodning, det vill säga att varje tema fick en symbol. Vi 

sökte sedan igenom materialet efter information som relaterade till ett visst tema. Till sist 

sammanställdes och sammanfattades informationen i en löpande text (jfr Grönmo, 2006, 

s. 245). Trost (2005) menar att talspråk kan ses som ett annat språk än det skrivna, 

särskilt ur etisk synpunkt. Författaren anser att det kan vara oetiskt att skriva ut citaten 

ordagrant, det kan upplevas främmande och skapa en skamkänsla hos respondenten. Vi 

har därför anpassat citaten till skriftspråk genom att till exempel radera svordomar.  

 

6.6 Etiska överväganden 

Vi har redan redogjort för några etiska överväganden i tidigare delar av metodkapitlet, på 

grund av att vi ville presentera dem i sitt sammanhang. Övriga val beskrivs här. När 
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metoden valdes övervägde vi om det var lämpligt att intervjua adoptivföräldrar. Vi kom 

fram till att det var etiskt försvarbart. Det grundades på att området var mindre känsligt 

då de intervjuade personerna redan har genomgått sina medgivandeutredningar och nu är 

föräldrar. Innan intervjuerna genomfördes inhämtade vi informerat samtycke från våra 

respondenter. Respondenterna informerades skriftligt via brev eller mail om studiens 

syfte, i vilket sammanhang intervjun kommer att presenteras samt att materialet endast 

används till examensarbetet (se bilaga 1). De informerades även om möjligheten att inte 

besvara vissa frågor, att de hade rätt att avbryta sin medverkan och att de i efterhand 

kunde stryka information. I brevet framgick att medverkan var frivillig och att 

respondenterna kommer att vara anonyma (jfr Grönmo, 2006, s. 164). Personuppgifterna 

hanterades konfidentiellt och var endast tillgängliga för oss. Efter godkännande av 

examensarbetet kommer mp3-inspelningarna och textutskrifterna att raderas. Under 

studiens gång förvarades uppgifterna på ett usb-minne som var otillgängligt för andra. 

Personerna kan inte identifieras i vårt examensarbete. Att veta vilka personer som 

intervjuats har ingen betydelse för läsaren eller forskningsresultatet. Anonymiteten var en 

del i att bygga upp en trygg atmosfär där respondenten vågade öppna sig och tala fritt 

(Kvale, 1997). Vi ansåg att anonymitet var centralt när vi intervjuade privatpersoner. 

Eftersom snöbollsurval användes kan vi inte helt garantera anonymitet gentemot den som 

rekommenderade och den som blev rekommenderad, men vi har strävat efter att 

förminska risken för identifierbarhet.   
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7 Resultat och analys av intervjuerna 

Vårt resultat bygger på intervjuer med adoptivföräldrar. Alla utom en av respondenterna 

har genomgått två medgivandeutredningar. Av etiska skäl presenteras inte våra 

respondenter, därför skriver vi inte ut vilken respondent som citeras i resultatet. Vi 

nämner inte vilken intervjuperson som har sagt vad och av den orsaken går det inte att 

utläsa en specifik respondents upplevelser. Alla respondenters utredningar har varierat till 

formen, men de tio kriterier som beskrivs i vårt bakgrundskapitel har funnits med i alla 

utredningar.  

 

Resultatet redovisas utifrån olika teman som presenteras genom fyra underrubriker; 

aktörerna, rummet, ett annorlunda klientskap samt oron att bli utredd. Efter varje tema 

finns en analys utifrån vår teori och tidigare forskning. Tyngdpunkten i analysen består 

av Goffmans teori om roller och Skaus begrepp.  

 

7.1 Inledande om resultatet 

Helhetsintrycket av medgivandeutredningen var överlag positivt bland de tio responden-

terna. Flera anser att medgivandeutredningens syfte är att granska om de är lämpliga som 

föräldrar. De upplever utredningen som nödvändig och viktig för att adoptivbarn ska få 

lämpliga föräldrar och ett tryggt hem. Processen innebär att respondenterna fått 

självkännedom och lärdom om sina partner. Även om medgivandeutredningen innebär 

positiva aspekter innefattar den också tunga områden, som stress, nervositet och oro. 

Några respondenter har inte direkt reflekterat över eller ifrågasatt medgivande-

utredningens utformning. Längtan efter barn medförde att de till stor del accepterade 

situationen som den var. Flertalet av respondenterna reflekterar mer över utredningen och 

ifrågasätter olika aspekter. De är främst de aspekterna som vi fokuserar på i resultatet.  

 

7.2 Aktörerna 

Samtliga respondenter anser att socialsekreterarnas bemötande och kompetens har en 

avgörande betydelse för hur de upplever att bli utredda. Även personkemin nämns som 
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central. De flesta är nöjda med socialsekreterarna. Vid flertalet medgivandeutredningar 

medverkade två socialsekreterare vilket respondenterna upplever som positivt. Någon 

som endast hade kontakt med en socialsekreterare upplever sig utlämnad till en person. 

Flertalet anser det naturligt att bli utredda även om de uttrycker ett obehag och en oro 

inför situationen. Nedan beskriver tre respondenter upplevelserna av socialsekreterarna:  

 
Jag kände inte någon jätte personkemi med den utredaren vi hade, så litet stelt och 
lite kantigt och kanske lite obehagligt var det. Hade det varit en annan utredare där 
jag hade känt bättre personkemi så hade det nog varit lättare. 
 

För att man ska få förtroende och börja prata om sig själv och kunna göra det på ett 
otvunget sätt så behöver man ha en relation. Och en relation det har man inte till en 
myndighetsperson. 
 

Det var väl det man var mest rädd för, känslan av att någon annan skulle komma och 
tala om för en att man inte var lämplig. /…/ Det är klart, visst går man alltid in med 
en oro när man går in i en sådan grej. Att det känns i magen att man måste göra det. 

 

Förtroende mellan parterna är grundläggande och bemötandet är centralt för relationen. 

De flesta respondenterna nämner att utredningen förmodligen är en av de mer positiva 

arbetsuppgifterna som socialsekreterarna har. Några anser att det märktes på social-

sekreterarna medan andra upplever bemötandet negativt. Ett exempel beskrivs nedan:  

 
Utgångsläget i utredningen är positivt från början och det skulle vara roligt om man 
kommer och blir bemött som; Grattis du ska bli förälder snart! istället för; jaha då 
ska vi se vad du är för någon. Det är stor skillnad. 

 

Respondenterna anser att det är betydelsefullt att finna en väg för myndighetspersonerna 

och privatpersonerna att mötas under medgivandeutredningen för att skapa ett tryggt 

samtalsklimat. Några menar att det är ett ojämnt maktförhållande och att det finns ett 

behov att minska klyftan mellan den som utreder och den som blir utredd. En respondent 

beskriver obalansen på följande sätt: 

 
Det är viktigt att försöka minska den här upplevelsen av obalans i makten. För det är 
ändå ett övertag i makt från socialsekreterarens sida upplever vi eller jag som utredd 
förälder. Man minskar det dels genom att se till att man möts som personer och inte 
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bara som myndighet kontra sökande och det är svårt, för de ska inte bli för 
personliga heller för det är ändå ett jobb de ska göra. Ska man kunna göra den här 
utredningen med så pass personligt innehåll som det är så måste man nog våga bli 
lite personlig också som utredare. 

 

Flera respondenter upplever att socialsekreterarna har makt över medgivandeutredningen 

och de upplever socialsekreterarnas omdöme som väsentligt. Det innebär ett beroende-

förhållande där respondenterna är beroende av hur socialsekreterarna uppfattar och 

beskriver dem i rapporten. Socialnämnden tar beslut om medgivande till adoption, men 

respondenterna menar att makten ligger hos socialsekreterarna som ska avgöra om de är 

lämpliga föräldrar. Socialnämnden går oftast på socialsekreterarnas beslut. Responden-

terna anser att socialsekreterarna har rollen som både utredare och beslutsfattare.  

 

7.2.1 Analys av aktörerna 

Goffman (2006) menar att alla individer är aktörer. I en medgivandeutredning ingår tre 

kategorier av aktörer; det är socialsekreterare, adoptivföräldrar och socialnämnden. 

Resultatet visar att socialnämnden är av ringa betydelse för adoptivföräldrarnas 

upplevelser och därför ligger fokus på de övriga två aktörerna.   

 

Halldén (1981) beskriver i sin forskning att adoptivföräldrarna upplever relationen till 

socialsekreterarna som negativ. Vårt resultat visar, precis som von Greiffs (2004) 

forskning, en annan bild där relationen till socialsekreterarna överlag är positiv. Enligt 

Goffman (2006) finns bakre och främre regioner där aktörerna agerar. I en 

medgivandeutredning befinner sig adoptivföräldrarna i den främre regionen där de ska 

bevisa att de är lämpliga som föräldrar. De spelar rollen som de tror förväntas av goda 

föräldrar. Samtidigt ska socialsekreterarna komma åt det som finns i de bakre regionerna, 

det vill säga privatlivet. Det skapar ett komplicerat förhållande eftersom de bakre 

regionerna vanligtvis inte innefattar utomstående personer.   

 

Halldén (1981) menar att adoptivföräldrar upplever utredningen som en kontrollfunktion 

och att socialsekreterarna utövar för mycket makt. Vårt resultat visar att adoptiv-
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föräldrarna upplever att socialsekreterarna har stor makt och att ett beroendeförhållande 

råder. Upplevelserna av ett beroendeförhållande till socialsekreterarna kan förklaras 

utifrån Skaus (2007) begrepp från subjekt till objekt. Adoptivföräldrarna kan utifrån 

Skaus begrepp kategoriseras som klienter och det innebär att de går från att själva kunna 

fatta beslut om att skaffa barn till att socialnämnden bedömer och avgör ett eventuellt 

föräldraskap. Adoptivföräldrarna upplever en ojämlikhet i maktförhållandet på grund av 

att de är beroende av socialsekreterarnas bedömning för att få barn. Det finns en tydlig 

maktaspekt i medgivandeutredningen som är svår att undvika. Socialsekreterarna ska 

bedöma och granska samtidigt som de fungerar som hjälpare.  

 

7.3 Rummet  

I respondenternas medgivandeutredning ingick ett eller två hembesök av social-

sekreterarna och ungefär två till fyra möten på socialsekreterarnas kontor, vilket i de 

flesta fall är beläget på familjerätten. Utredningen innebär ofta en första kontakt med 

socialtjänsten. Några respondenter upplever det besvärande att utredningen gjordes på 

socialsekreterarnas kontor. Nedan beskriver tre respondenter hur de upplever besöken: 

 
Hembesöken kändes lättare än att gå till familjerätten. De fick gärna komma hem. 
Jag tycker att det var värre att sitta i väntrummet på familjerätten när folk gick förbi. 
Då tänkte jag; ja så tänker de vi har problem, sitter där på familjerätten. /…/ Jag 
kände mig som en klient när jag satt i väntrummet, jag tänkte att andra skulle tro att 
jag är det. /…/ Det var nog det värsta för mig, att sitta i väntrummet. 
 
Första gången jag gick in där så kände jag; bara ingen ser mig nu när jag går in 
här. De tror att jag ska gå in här och få pengar från socialen. Där har man ju aldrig 
varit i hela sitt liv.  
   

Visst det är laddat, det är ju så med socialen, för det är förknippat med mycket 
negativa saker, tyvärr är det så. Men det var väl inget konstigt att gå dit, det var inte 
så att vi tittade oss bakom axeln när vi smet in dit, utan vi hade rent mjöl i påsen. 

 

Några andra respondenter reflekterade inte över att mötena ägde rum på familjerätten. 

Det kändes naturligt att gå dit och ingav en trygghet att veta att socialsekreterarna finns 

där om de behöver stöd och hjälp i framtiden. De flesta respondenterna identifierade sig 
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inte som klienter eftersom de har negativa associationer kring begreppet. Några menar att 

alla adoptivföräldrar är klienter när de skickar in en ansökan och ber en myndighet om 

hjälp. Respondenterna poängterar att de inte är klienter i en negativ bemärkelse. Det är en 

tillfällig situation som pågår under en begränsad tidsperiod.  

 

De flesta respondenterna upplever det nervöst innan hembesöken eftersom de har tagit 

del av skrämmande exempel, som att socialsekreterarna öppnar skåpen, drar på listerna 

och djupgående granskar hemmet. Det visade sig inte vara någon djupgående granskning 

av hemmet utan socialsekreterarna kontrollerar om hemmet är anpassat för ett barn.  

 
Visst man tänkte någon gång i början, när de kommer hit, tänk om de öppnar skåpen, 
har jag städat, men de bryr sig faktisk inte om ifall det är städat. Det är inte det som 
de vill se utan de vill se; vad kommer barnet till? Och hur fungerar familjen 
tillsammans i hemmet?  

 

Det har aldrig varit så välstädat hemma. På något plan förstår man att det inte är 
städningen de tittar på. Samtidigt tänker man; alla andra som de besökt har 
naturligtvis haft det tiptop så har inte vi det så kommer de ju tro att; ser det ut så här 
när de har städat hur ser det då ut när de inte har städat.  

 

Respondenterna tänker logiskt att städningen inte har någon betydelse, men är fortfarande 

oroliga för hur socialsekreterarna ska uppfatta hemmet. 

 

7.3.1 Analys av rummet 

Goffman (2006) menar att aktörer spelar olika roller i olika situationer. Utifrån 

adoptivföräldrarnas berättelser identifierar vi roller som de ikläder sig under en 

medgivandeutredning. Det kan vara roller som adoptivföräldrarna vill ikläda sig, inte vill 

ikläda sig eller måste ikläda sig. När rummet analyseras finner vi klientrollen och rollen 

som lämplig förälder.  

 

En del i rollprestationen är inramningen, det vill säga rummet och dess innehåll. 

Inramningen är platsbunden vilket innebär att aktören måste anpassa sitt rollframträdande 

till den befintliga inramningen. Adoptivföräldrarna beskriver en obekväm roll när de 
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vistas i väntrummet på familjerätten. Det upplevs obehagligt eftersom väntrummet är 

förknippat med en klientroll. Adoptivföräldrarna vill inte agera rollen som klient och de 

vill inte att omgivningen ska få intrycket av att de har svårigheter i livet. Inramningen 

medför att adoptivföräldrarna associeras med klienter oavsett om de vill det eller inte. I 

väntrummet på familjerätten finns två etablerade och självklara roller, den som klient och 

den som socialsekreterare. Enligt Goffman (2006) spelar individer alltid en roll oavsett 

om den är medveten eller omedveten. Adoptivföräldrarna kan inte inta rollen som 

socialsekreterare vilket innebär att de får inta rollen som klient. De kan även försöka att 

spela en roll som inte är vedertagen i väntrummet, men om inramningen inte överens-

stämmer med framträdandet tenderar rollframställningen att misslyckas. Tror inte 

omgivningen på rollframställningen ses personen fortfarande som klient i deras ögon. 

Klientrollen är en etablerad roll i det sociala livet och det finns en fastställd fasad för 

rollen som medför negativa associationer, som problem i familjen eller missbruk. De 

negativa associationerna innebär att det är en roll som adoptivföräldrarna inte vill ikläda 

sig. Att upplevelserna av att vara på familjerätten skiljer sig åt kan förklaras med att 

några av adoptivföräldrarna inte identifierar sig med rollen som klient. Därför upplever 

de inte ett obehag över att befinna sig på familjerätten.   

 

Utifrån Goffman (2006) kan bostaden ses som en inramning vilken aktörerna själva 

kontrollerar. Bostaden är en trygg scen som adoptivföräldrarna har inrett och iordning-

ställt. I hemmet kan det vara lättare att presentera en bestämd bild av sig själv och 

använda sig av intrycksstyrning. Innan hembesöket var adoptivföräldrarna speciellt noga 

med städning av hemmet för att ge ett gott intryck till socialsekreterarna. Oron över att ge 

fel intryck skapade upplevelser av nervositet och stress. Vi tolkar det som att adoptiv-

föräldrarna vill ikläda sig rollen som lämpliga föräldrar. Även om adoptivföräldrarna har 

kontrollen över hemmet så anser Skau (2007) att hembesök är ett tvetydigt möte där 

socialsekreterarna har makten på adoptivföräldrarnas territorium. Det kan förklara varför 

de upplever en oro och osäkerhet i en inramning som annars är trygg och välbekant.   



 33 

7.4 Ett annorlunda klientskap 

Samtliga respondenter talar om tidsaspekten i medgivandeutredningen och i adoptions-

processen för övrigt. En adoption innebär ofta långa väntetider. Några respondenter 

upplever att socialsekreterarna saknar kunskap om vad som sker efter ett medgivande och 

begränsningen innebär att de endast kan tala om utredningen. Det finns en önskan från 

respondenterna att tala mer om framtiden och hur de ska förhålla sig gentemot barnet. 

Flera respondenter beskriver adoptivföräldraskapet som ett annorlunda föräldraskap och 

menar då att utredningen bör förbereda och göra de sökande medvetna om den framtida 

rollen. Tyngdpunkten i utredningen borde fokusera på förberedelsen inför föräldraskapet, 

men istället upplevs det som en klinisk utredning. De flesta respondenterna upplever att 

medgivandeutredningen inte är anpassad till dem som individer. Socialsekreterarna styr 

samtalen och utgår från de tio kriterierna. Samtliga respondenter poängterar att 

föräldrautbildningen, eller liknande kurs som de genomgått istället, är lärorik och 

förberedande.  

 

Någon respondent upplever att de som adoptivföräldrar kommer i andra hand för 

socialsekreterarna. Respondenten förstår att familjer med våldsproblematik och andra 

akuta fall går före, men känner ändå sig åsidosatt ibland. Respondenten upplever att 

socialsekreterarna ibland bagatelliserar deras situation och respondenten använder 

begreppet ”lyxproblem” för att beskriva hur socialsekreterarna såg på dem:    

 
Ni som har sådana här lyxproblem kunde vi känna ibland. Man får bara vänta på sin 
tur, det kan ta väldigt lång tid och ingen kan lova när utredningen ska starta och 
ingen kan riktigt säga när den blir färdig och det är lite jobbigt och frustrerande. I 
en vanlig graviditet vet man ungefär plus minus ett par veckor på de där nio 
månaderna. Här vet man inte när man går in i processen om det tar 1 ½ eller 4 år. 
Det hänger ju inte bara på utredningen men det är ju en stor bit av det.  

 

Omständigheterna kring socialsekreterarna är sårbara. Någon respondent beskriver att det 

dröjde cirka en månad innan de fick en ersättare när deras socialsekreterare blev 

sjukskriven. Precis som citatet ovan beskriver den här respondenten att deras situation 

kom i andra hand och att deras utredning tog längre tid än nödvändigt.  
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De flesta som genomgår en medgivandeutredning kan inte få biologiska barn. 

Respondenterna poängterar att den är nödvändig och att även biologiska föräldrar borde 

genomgå en utredning. Flera nämner att alla faktiskt inte är lämpliga som föräldrar och 

att det därför borde finnas en bättre kontrollfunktion kring blivande föräldrar. Två 

respondenter beskriver nedan sina upplevelser och åsikter:  

 
Men lite kränkt på något sätt kan man känna sig, varför kollar de oss så noga och 
inte alla andra? /…/ Sen förstår jag att man kollar oss som adopterar för barnen har 
ju en helt annan bakgrund. 
 

Vad jag däremot kan tycka, och det är säkert många adoptivföräldrar med mig som 
tycker att det borde vara fler som gör en utredning, även dem som skaffar biologiska 
barn. Det är faktiskt inte alla som är bra föräldrar. För den är nyttig utredningen, 
både för en själv som människa, för parrelationen och framförallt för föräldraskapet. 

 

Flera av våra respondenter har haft en relativt snabb adoptionsprocess. De flesta tar upp 

att väntetiderna i barnens hemländer hela tiden ökar och det tar lång tid att adoptera ett 

barn. Ett medgivande varar i två år och på grund av att väntetiderna är långa måste det 

ibland förnyas. Adoptivföräldrar hinner inte få hem ett barn innan medgivandet går ut och 

måste därför genomgå en ny medgivandeutredning. Ingen av respondenterna var tvungna 

att göra det, men några upplevde ändå tidsbegränsningen som pressande. En respondent 

beskriver hur reaktionen hade blivit om de behövt göra om utredningen:  

 
Nu är det många som får förnya medgivandet hela tiden eftersom väntetiderna är 
långa. Där är socialens roll lite omständlig. Men visst man hade fått ställa dit sig i 
ledet det är en myndighet man gör ju som de säger, man kan inte protestera för då 
hade man inte blivit förälder, då hade man inte fått någonting. 

 

Tiden upplevs också som ett problem vid en syskonutredning7. En respondent menar att 

de flesta kommuner rekommenderar att det första barnet ska vistas i familjen ett år innan 

en syskonutredning påbörjas. Eftersom det är långa väntetider blir det problem och 

respondenterna menar att ett år automatiskt blir tre till fyra år innan de får ett barn. En del 

                                                 
7 Syskonutredning är detsamma som en ny medgivandeutredning. Den görs när man redan adopterat barn 
och vill adoptera ytterligare barn. 
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kommuner vill att adoptivföräldrar ska vänta i två år innan en syskonutredning påbörjas. 

En respondent menar att man är utlämnad och att socialsekreterarna försvårar situationen: 

 
Syskon är viktigt för adoptivbarn enligt min synpunkt och då ska inte socialkontoren 
sätta käppar i hjulet för familjen i onödan. 
 

Då syskonutredningen försenas finns risken att adoptivföräldrar överstiger den rekom-

menderade adoptionsåldern på 45 år för att få adoptera. Kravet från socialnämnden på ett 

eller två års väntetid innebär att socialnämnden försvårar möjligheten till ett syskon innan 

adoptivföräldrar är för gamla för att adoptera.   

 

7.4.1 Analys av ett annorlunda klientskap 

Skau (2007) anser att individer går från person till fall när de påbörjar en utredning. De 

blir en i mängden. Vårt resultat visar att adoptivföräldrarna ibland kan uppleva sig 

åsidosatta och som ett fall som är mindre angeläget. Det kan förklaras genom 

objektiveringen som sker när adoptivföräldrarna blir klienter. De förlorar sin möjlighet att 

bestämma och påverka delar av det egna livet och blir föremål för socialsekreterarnas 

bedömningar. När föräldrar får biologiska barn utför de vanligtvis en egen aktiv handling 

där de själva har beslutanderätten. Adoptivföräldrarna utför en aktiv handling när de 

ansöker om medgivande, men när de tar beslutet förlorar de samtidigt en del av sin 

beslutanderätt och möjligheten att påverka föräldraskapet. De underkastar sig social-

sekreterarnas regler och värderingar och måste acceptera dem oavsett om de överens-

stämmer med deras förväntningar och livssyn. Upplevelser av att inte vara prioriterad kan 

förklaras med att socialsekreterarnas regler samt värderingar kring tid och bemötande inte 

överensstämmer med adoptivföräldrarnas behov.  

 

Skau (2007) förklarar att individen inte ses som unik utan som ett fall bland andra. Vårt 

resultat visar att utredningsarbetet inte är anpassat till adoptivföräldrarna som unika 

individer. Socialsekreterarna tar inte hänsyn till individuella omständigheter, som till 

exempel att adoptivföräldrarna vill ha en stor familj och att de riskerar att bli för gamla 

medan utredningen pågår. De uppbär inte rollen av klienten som akut behöver hjälp och 
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prioriteras därför inte i socialsekreterarnas arbete. Adoptivföräldrarna kategoriseras in i 

samma kategori som alla adoptivföräldrar. De behandlas som en homogen grupp med 

likartade förhållanden och behov. Socialsekreterarna tar inte hänsyn till individens unika 

situation och anpassar inte sina regler, vilket är förenligt med Skaus beskrivning av den 

generaliseringen som sker när någon blir klient.  

 

Adoptivföräldrarna upplever sig särbehandlade gentemot biologiska föräldrar. Vårt 

resultat visar i likhet med von Greiffs (2004) forskning att adoptivföräldrarna har 

tvetydiga upplevelser där de inser vikten av medgivandeutredningen samtidigt som de 

upplever en kränkning i form av särbehandling. De får inte rollen som enbart föräldrar 

utan de får även rollen som adoptivföräldrar. En roll som innebär ett annorlunda 

föräldraskap som kräver att de blir granskade och avviker från mängden.  

 

7.5 Oron att bli utredd  

Överlag upplever respondenterna det ganska okomplicerat att tala om sitt privatliv med 

socialsekreterarna. De var inställda på att dela med sig av sitt privatliv när de påbörjade 

medgivandeutredningen. Några upplever det okomplicerat på grund av att de gjorde 

utredningen för barnets skull och en respondent anser att den borde vara mer djupgående. 

Flertalet nämner att sekretessen är en trygghet som underlättade för dem att tala öppet om 

sina liv. Nedan uttrycker två respondenter upplevelser om att dela med sig av privatlivet:  

 
Man vet att man får vända ut och in på sig, det finns inga hemligheter i den 
utredningen. /…/ Jag upplevde det som rätt så positivt att man försökte gå på djupet 
lite grann och titta på vem människan bakom fasaden är. 

 

Att man är utlämnad är väl den jobbiga biten, men annars är det inget konstigt att 
man måste bli utredd, för de här barnen har mist det viktigaste de hade, de har mist 
sina föräldrar och det ska inte hända en gång till. Det klart att vi måste granskas och 
kollas så de vet att förhållandena kommer att bli okej för barnen. 

 

Flertalet av respondenterna upplever att det finns obehagliga delar i medgivande-

utredningen. Samtliga respondenter anser att tidigare förhållanden är det kriteriet som tar 

mest utrymme. Tidigare förhållanden är ett av de tio kriterier som ingår i medgivande-
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utredningen (se bilaga 3). Några respondenter anser att det var för privat att tala om sin 

uppväxt och att lämna ut sitt liv. Frågorna upplevs som underliga och det var svårt att 

prata om förhållanden långt tillbaka i tiden. En respondent beskriver följande: 

 
De frågade konstiga frågor tycker jag, om min barndom i den åldern där jag inte har 
någon aning om någonting; hur var ditt förhållande till din mor när du var 0-2 år? 

 

Några respondenter tyckte att innehållet i medgivandeutredningen var positivt och 

upplevde inte frågorna som besvärande. Hela upplevelsen av att bli utredd och bedömd 

uppfattades av någon som ett samtal: 

  
Jag upplevde det aldrig som något förhör, det kan jag inte säga utan mer som ett 
samtal. Sen är man ju kanske olika som människor också. Jag anser att man gör 
detta för barnets skull så jag är väldigt positiv inställd till utredningen, det kan också 
ha underlättat det vet jag inte. 

 

Hälften av respondenterna upplever att de under utredningen funderade över vad de sade 

till socialsekreterarna. Några oroade sig både före och efter mötet för vad social-

sekreterarna skulle ta upp och för att någonting de sagt skulle misstolkas. Några 

respondenter har även upplevt en oro för vad partnern sagt under utredningen. Flera 

upplever sin roll i medgivandeutredningen som ganska bekväm där de talade öppet om 

sig själva. De menar att det samtidigt är en påfrestande situation som kräver eftertanke. 

Respondenterna ville ge en ärlig och fullständig bild av sig själva och familjen. Samtidigt 

anser några att de inte vet vad socialsekreterarna tolkar in i olika händelser i deras liv. 

Det blir alltid socialsekreterarnas tolkning av de sökandes berättelser. Två respondenter 

beskriver deras tankegångar under utredningen:  

 
Samtidigt är det obekvämt eftersom det hela tiden finns lite i bakhuvudet; vad 
förväntar socialsekreterarna sig? Vad tror de att de ska få höra? Hur reagerar de 
om de inte får höra det de trodde? 
  

I början var man lite fundersam på hur man skulle svara på alla frågor. Man lärde 
sig rätt fort, vad de ville höra menar jag. /…/ Man ville att det skulle låta så perfekt 
som möjligt. 
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Respondenterna upplever inte bara en oro över sitt eget handlande och framförande. Det 

fanns även en oro över hur socialsekreterarna tolkade och beskrev dem i rapporten. Alla 

respondenter ser socialsekreterarnas beskrivningar som centrala och betydelsefulla för 

framtiden eftersom de ligger till grund för socialnämndens medgivande. Rapporten ska 

också representera adoptivföräldrarna för företrädarna i barnens hemland. En respondent 

beskriver utredningsrapporten som det mest centrala dokumentet i deras liv. 

Respondenten upplever det svårt att socialsekreterarna hade skrivit med saker de sagt 

ironiskt under medgivandeutredningen:  

 
Det skrev hon ordagrant i rapporten. Då kände vi; oj då, här tas verkligen 
bokstavligt precis vad vi säger. Då blev det lite jobbigt, man kände att det blev ännu 
mer noggrannhet, man väger sina ord på guldvåg i det läget. 

 

De flesta respondenterna menar att upplevelserna av medgivandeutredningen har 

förändrats sedan den genomfördes. Några anser sig ha en mer positiv uppfattning nu 

eftersom de har tagit del av skrämmande berättelser om förfarandet i andra kommuner. 

De upplever att negativa och påfrestande aspekter har bleknat. Respondenterna tror det 

beror på att utredningen är avslutad och adoptionen genomförd. Någon påpekade att 

upplevelserna förmodligen hade varit mer negativa om de fått avslag. En respondent 

liknar utredningen vid en förlossning som även den förskönas med tiden: 

 
Det är väl som med alla graviditeter. Foglossningarna glömmer man efter ett tag. 

 

7.5.1 Analys av oron att bli utredd 

Friis (2003) framhåller att utredningar är ett ingripande i föräldrars privatliv. Vårt resultat 

visar att adoptivföräldrarna upplever ett intrång i privatlivet samtidigt som utredningen 

anses nödvändig. Det framkommer även i von Greiffs (2004) forskning. Vårt resultat 

visar att adoptivföräldrarna fann det ganska okomplicerat att dela med sig av privatlivet. 

Det kan förklaras med att adoptivföräldrar intar en roll för att passa in i medgivande-

utredningen. De är redan förberedda på att rollen har en fastställd fasad som innebär att 

de ska lämna ut sitt privatliv och därför upplevs det okomplicerat (Goffman, 2006). Skau 

(2007) beskriver att klientskapet innebär en avprivatisering, vilket märks i vårt resultat. 
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Adoptivföräldrarna upplever somliga delar som för privata att diskutera med en 

myndighetsperson. Till följd av att deras identitet har förskjutits från att vara subjekt till 

objekt har de inte möjlighet att påverka vilka frågor som tas upp. Rollen innebär att de får 

acceptera att svara på socialsekreterarnas frågor. Det är inte längre adoptivföräldrarna 

som styr över vad som tillhör privatlivet och vad som är offentligt.  

 

Adoptivföräldrarna som har positiva upplevelser av socialsekreterarna upplever att de 

kunde tala fritt och otvunget under mötet, vilket kan liknas vid det som Besterman (2006) 

beskriver i sin forskning. Von Greiff (2004) tar i sin forskning upp att adoptivföräldrar 

undviker att dela med sig av information som de inte tror förväntas av den lämpliga 

föräldern. Vårt resultat visar att flera talar öppet med socialsekreterarna, men de upplever 

samtidigt en oro över vad de ska berätta och är eftertänksamma med sina svar. Oron kan 

förklaras utifrån Goffman (2006). Adoptivföräldrarna försöker presentera en bestämd bild 

av sig själva och styra socialsekreterarnas intryck. De sänder ut olika signaler i form av 

ord och gester för att framställa sig som lämpliga föräldrar. Adoptivföräldrarna är inte 

bekanta med rollen som utredd eftersom de inte befunnit sig i den situationen tidigare. 

Därför finns det ingen känd eller förutbestämd roll som de kan använda sig av. Det 

skapar en osäkerhet för hur de ska agera i den nya situationen. De vet inte hur de ska 

besvara frågorna eller uttrycka sig för att framstå som lämpliga. När de väl befinner sig i 

möten med socialsekreterarna har de flesta adoptivföräldrarna upplevt sig trygga. Efter 

mötet har oron återkommit och de har ifrågasatt om de utfört sin roll på ett korrekt och 

trovärdigt sätt.   

 

För att adoptivföräldrarna ska kunna samspela med socialsekreterarna behöver de 

information om dem. Det skaffar de sig utifrån hur socialsekreterarna agerar (Goffman, 

2006). I början av medgivandeutredningen är informationsflödet ojämnt, social-

sekreterarna vet mer om adoptivföräldrarna än tvärtom. Ojämnlikheten består under hela 

utredningen men under processen skaffar de sig mer information om socialsekreterarna 

och deras förväntningar. Det förklarar att samspelet upplevs mindre komplicerat och att 

oron minskar efter en tid. 
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7.6 Sammanfattande resultat och analys 

Respondenterna har överlag positiva upplevelser av medgivandeutredningen. Samtliga 

upplever utredningen som viktig och nödvändig för adoptivföräldraskapet. Att vara 

adoptivförälder innebär ett annorlunda föräldraskap eftersom barnen har en annan 

bakgrund som måste tas i beaktande. Även om helhetsintrycket är positivt så upplever 

respondenterna flera aspekter av utredningen som negativa. En aspekt är den makt som 

socialsekreterarna har och det beroendeförhållande som finns mellan parterna. En annan 

aspekt är den oro och nervositet som adoptivföräldrarna upplever när de genomgår en 

medgivandeutredning. Framförallt är det en oro inför hembesöken, över att bli miss-

uppfattad eller att säga fel saker. Några respondenter upplever det som negativt att 

besöken sker på socialsekreterarnas kontor, att själva utredningen inte är en förberedelse 

för föräldraskapet samt att väntetiden är för lång. Respondenterna upplever också vissa 

frågor som märkliga och för privata. De anser att medgivandeutredningen är viktig och 

att även biologiska föräldrar bör genomgå en utredning för att avgöra om de är lämpliga 

som föräldrar. Samtliga respondenter anser att socialsekreterarnas kompetens och 

kunskaper är en grundläggande förutsättning för upplevelserna av att bli utredda. Social-

sekreterarnas bemötande kan leda till att adoptivföräldrarna känner sig åsidosatta.  

 

Under analysen identifierades olika roller utifrån Goffmans (2006) teori och Skaus 

(2007) begrepp. Adoptivföräldrar ikläder sig olika roller under medgivandeutredningen. 

Rollerna gestaltar sig olika beroende på vem som framställer dem. Individer är unika och 

därför passar rollerna individerna på olika sätt. Rollerna kan spelas medvetet eller omed-

vetet. Exempelvis är några medvetna om att de försöker framställa sig som lämpliga inför 

socialsekreterarna. Det behöver inte betyda att adoptivföräldrarna inte anser sig lämpliga, 

men de ikläder sig rollen som de tror förväntas. Att genomgå en medgivandeutredning 

innebär att individer hamnar i roller. Adoptivföräldrarna ansöker om medgivande för att 

de vill ha rollen som förälder. Utredningen medför också roller som adoptivföräldrarna 

inte vill ha eller som de är rädda för att få, till exempel rollen som klient. Rollen som 

klient innebär en beroendeställning, en utsatthet där individen inte själv kan avgöra och ta 

vissa beslut samt negativa associationer och föreställningar.  
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8 Diskussion 

Vårt diskussionskapitel är uppdelat i tre underrubriker. Under de två första rubrikerna 

diskuterar vi forskningsprocessen och forskningsresultatet. En mer detaljerad beskrivning 

av forskningsprocessen och reflektioner kring våra val finns i metodkapitlet. Kapitlet 

avslutas med en reflektion över centrala områden för vidare forskning.  

 

8.1 Forskningsprocessen 

Det berikade vår studie att vi var två som skrev examensarbetet och hade möjligheten att 

resonera kring alla alternativ och val som fanns. Samarbetet innebar att våra idéer och 

vårt tillvägagångssätt utvecklades, exempelvis var det till nytta vid intervjuerna då vi 

efter varje intervju hade möjlighet att diskutera det positiva och negativa med utförandet.  

 

Enligt Grönmo (2006) är reliabilitet och validitet väsentligt för att kontrollera data-

kvalitet. Validiteten avgör datamaterialets giltighet för problemformuleringen som ska 

belysas. Vi anser att studien har hög validitet eftersom vårt resultat är relevant för 

problemformuleringen. Patel och Davidsson (2003) menar att begreppet reliabilitet sällan 

används i kvalitativa studier. I kvalitativa studier kan inte datainsamlingen urskiljas som 

en separat process och datamaterialet är mindre strukturerat. Det är därför svårt att testa 

och beräkna reliabiliteten i en kvalitativ studie. Grönmo (2006) menar att begreppet 

trovärdighet kan användas istället. Trovärdighet finns i vår studie, våra data är insamlade 

systematiskt via intervjuer i överensstämmelse med de riktlinjer och tillvägagångssätt 

som finns vid en kvalitativ intervjustudie. Under forskningsprocessen var vi medvetna 

om och reflekterade över de val vi gjorde. I metodkapitlet beskrivs forskningsprocessen 

noggrant för att läsaren ska bilda sig en egen uppfattning över hur valen har påverkat 

resultatet. Eftersom metodkapitlet är detaljerat är det möjligt för andra att göra en 

liknande studie och det är troligt att resultatet blir likartat. Enligt Grönmo (2006) är 

datainsamlingen beroende av när den genomförs och vem som genomför den. Förtroendet 

mellan forskaren och respondenten kan påverka resultatet. Hur vårt resultat påverkats är 

svårt att avgöra eftersom vi inte vet vilket förtroende respondenterna hade för oss. 
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En kvalitativ intervjustudie fungerade tillfredsställande för vårt syfte och informationen 

vi sökte uppnåddes. Intervjuer var en lämplig metod. Vi erhöll adoptivföräldrarnas egna 

formulerade upplevelser av medgivandeutredningen och kom närmare en helhetsbild än 

vad som hade kunnat åstadkommas med en kvantitativ metod. Vi hade möjligheten att 

fördjupa oss i specifika svar från respondenterna och ställa följdfrågor, vilket inte 

exempelvis enkäter hade givit oss. Trost (2005) anser att en kvalitativ metod är den bästa 

metoden att fånga upplevelser. I vår studie skildras tio adoptivföräldrars upplevelser.  Det 

lades ingen vikt vid generalisering utan det centrala var att förstå adoptivföräldrarna som 

intervjuades. I en kvalitativ studie är inte generalisering möjligt i samma utsträckning 

som i en kvantitativ studie (Thomsson, 2002). Även om det bara är våra respondenters 

upplevelser vi kan säga någonting specifikt om, så tyder bland annat von Greiffs (2004) 

forskning på att liknande upplevelser finns bland andra adoptivföräldrar. Därmed kan 

resultatet delvis vara generaliserbart, med generaliserbarhet menas att en allmän slutsats 

kan dras av ett enskilt exempel. Resultatet kan till viss del överföras även till andra 

utredningar, vilket diskuteras under kommande underrubrik, forskningsresultatet.  

 

Vårt inledande mål var att intervjua adoptivföräldrar i par eftersom medgivande-

utredningen är något de genomgår tillsammans. Vi eftersträvade att nå en helhetsbild 

genom att erhålla båda adoptivföräldrarnas synvinkel. Flertalet av respondenterna ville 

dock medverka enskilt. Vid parintervjuerna utvecklade respondenterna inte sina 

upplevelser som i de enskilda intervjuerna. Efter intervjuerna sammanställts fann vi att de 

enskilda intervjuerna var mer informativa. De enskilda intervjuerna gav mångsidiga 

upplevelser som innehöll fler detaljer om deras individuella upplevelser. Antagligen 

beror det på att respondenten fick mer utrymme och möjlighet att utveckla sina tankar 

utan att partnern avbröt eller fortsatte på samma mening. Vid liknande intervjustudier 

rekommenderar vi enskilda intervjuer.  

 

8.2 Forskningsresultatet 

Det har skett stora förändringar kring adoption och dess förfaringssätt under det senaste 

århundradet. Adoption har gått från att vara en privat angelägenhet till en organiserad 
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verksamhet som styrs av lagstiftning (Lindgren, 2006). Medgivandeutredningen har både 

införts och förändrats avsevärt under de senaste 100 åren i Sverige. Forskningen om 

medgivandeutredningen är trots det begränsad. Medgivandeutredningen har blivit en mer 

noggrann och ingående utredning, men kunskapen om hur det påverkar de som utreds är 

begränsad. Under utredningen gör socialsekreterarna en bedömning om de som vill 

adoptera är lämpliga som föräldrar.  

 

Syftet med vårt examensarbete är att förstå hur adoptivföräldrar upplever en 

medgivandeutredning och hur de upplever att bli utredda av socialsekreterare. Studien 

sökte svar på två frågställningar: Hur upplever föräldrar som adopterat barn sina roller i 

en medgivandeutredning? Och hur upplever föräldrar att genomgå själva utredningen 

samt att bli utredda och bedömda? Det centrala som framkom i vår forskning är att 

respondenterna överlag säger sig ha positiva upplevelser av medgivandeutredningen. 

Under intervjuerna framkom det ändå flera negativa aspekter. Vår tolkning är att de 

negativa upplevelserna har försvagats eftersom det gått en tid sedan utredningen 

genomfördes. Som visades i resultatet är medgivandeutredningen en onaturlig situation 

där de sökande känner sig obekväma. De främsta rollerna som vi har tolkat ur vårt 

resultat är rollen som lämplig förälder och rollen som klient. Hur rollerna upplevs av 

adoptivföräldrarna varierar och olika upplevelser kan vara knutna till samma roll.  

 

Utredningar är en central del i det sociala arbetet. Vårt resultat speglar förhållanden som 

kan finnas i utredningar överlag. Alla individer antar roller och i situationer som 

påminner om varandra kan man finna liknande roller. Klientrollen finns i alla utredningar 

inom socialt arbete och rollen som lämplig förälder återfinns i många barnavårds-

utredningar. Till rollerna har vi kopplat adoptivföräldrarnas upplevelser av medgivande-

utredningen. Eftersom rollerna går att finna i andra utredningar inom det sociala arbetet 

kan upplevelserna ses ur ett bredare perspektiv och belysa andra utredningssituationer. 

Det går att finna generella resultat som inte endast berör medgivandeutredningen. 

Upplevelser som är genomgående under medgivandeutredningen är oro, osäkerhet och 

nervositet. Särskilt i början av en utredning och inför nya situationer så vet inte 
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adoptivföräldrarna hur de ska spela sin roll och vilka förväntningar som finns. Det är 

förmodligen inte specifikt för en medgivandeutredning och kan därför sägas vara en del 

av klientskapet. Att ikläda sig en ny och okänd roll innebär en osäkerhet och oro. En 

annan överförbar aspekt är väntrummet. Vårt resultat visar att den rumsliga frågan är av 

betydelse. Hur bekväma rollerna är har påverkan på upplevelserna. Beroende på var man 

befinner sig är det enklare att spela en specifik roll. Platsen kan också avgöra vilket urval 

av roller som finns att tillgå. I väntrummet finns mestadels klienter och därmed tillskrivs 

klientrollen till dem som befinner sig i lokalen. Vi har tidigare aldrig tagit del av en 

diskussion om väntrummets påverkan på klienters upplevelser. Respondenternas 

upplevelser kring väntrummet var tankeväckande för oss och det är nog upplevelser som 

klienter inom olika områden delar. Rädslan att bli stämplad som någon som har problem, 

väcker negativa associationer hos respondenterna och förmodligen även hos andra 

klienter.  

 

Delar av vårt resultat är mer specifika för medgivandeutredningen. Att respondenterna 

upplever sig åsidosatta och situationen som mindre angelägen är kanske mer specifikt för 

adoptivföräldrar och går inte på samma sätt att överföra på alla utredningar. 

Respondenterna upplever att utredningen är en bra erfarenhet som alla föräldrar borde 

genomgå, det är troligtvis också utmärkande för medgivandeutredningen. De specifika 

upplevelserna kan knytas till rollen som adoptivförälder snarare än rollen som klient.  

Goffmans (2006) rollteori och Skaus (2007) begrepp har varit lämpliga för att analysera 

vårt resultat och teorivalet har skapat ett spännande perspektiv.  

 

Till skillnad från andra utredningar inom socialt arbete är medgivandeutredningen en 

frivillig och unik utredning i den bemärkelsen att personerna som blir utredda själva har 

ansökt om det. Att bilda familj och få barn är för många personer en betydelsefull del av 

livet. Att skaffa barn sker oftast på biologiskt vis och adoption är främst ett åtagande för 

de ofrivilligt barnlösa. Hur frivillig är då medgivandeutredningen? Självklart kan 

personerna välja att inte skaffa barn, men för många är det inget alternativ. Om medicinsk 

hjälp inte fungerar är adoption den enda möjligheten för att få ett barn. Respondenterna 



 45 

motsäger sig inte att de måste genomgå en medgivandeutredning. Flera anser dock att 

biologiska föräldrar också borde genomgå en utredning för att avgöra om de är lämpliga 

föräldrar. En fråga är då om adoptivföräldrar skulle genomgå en medgivandeutredning 

om den var valbar?  

 

8.3 Vidare forskning 

Vi har endast belyst en del av medgivandeutredningen när vi studerat adoptivföräldrarnas 

upplevelser. Det finns andra områden som är betydelsefulla att belysa. Som beskrivs ovan 

tror vi att vårt resultat delvis går att överföra till andra utredningar. Det skulle därför vara 

intressant att utföra studien på andra klientgrupper och använda samma metod som 

använts i vårt examensarbete. Att undersöka hur klienter upplever att bli utredda och 

genomgå en utredning är relevant för utvecklingen av det sociala arbetet. Det sociala 

arbetet är till för klienter och därför behöver det studeras ur deras perspektiv. Ett exempel 

är att studera hur andra klienter upplever situationen i väntrummet. Väntrummet är en 

etablerad funktion som kanske är förlegad och bör förändras. 

 

När respondenterna intervjuades framkom det att medgivandeutredningen skiljer sig 

avsevärt åt mellan olika kommuner. Även Sverne Arvill och Svensson (2008) beskriver 

att medgivandeutredningens form varierar från kommun till kommun. I vidare forskning 

kan en jämförelsestudie göras mellan olika kommuner för att undersöka hur utredningen 

skiljer sig åt och om adoptivföräldrars upplevelser är olika i olika kommuner. Det finns 

inga riktlinjer för medgivandeutredningens utformning förutom de tio kriterierna. Det kan 

få negativa följder att de sökande behandlas olika från en kommun till en annan. Att 

förfarandet ser annorlunda ut kan förmodligen leda till olika bedömningar om vem som 

är lämplig, vilket är oroande ur rättsäkerhetssynpunkt.  

 

Under examensarbetets gång har vi skapat en större förståelse för vad det kan innebära att 

bli utredd. I vår inledning frågade vi oss om adoptivföräldrar ser medgivandeutredningen 

som en förberedelse för föräldraskapet eller en obehaglig granskning. Vi kan dra 

slutsatsen att det är en granskning som innehåller obehagliga delar, men inte någon 



 46 

konkret förberedelse. Vårt examensarbete avslutas med ett tänkvärt citat. Bemötandet är 

en central del av upplevelserna och speglas av det synsätt socialsekreterarna har. Citatet 

nedan återger en respondents önskan om vilken inställning som borde råda: 

 
/…/ det skulle vara roligt om man kommer och blir bemött som; Grattis du ska bli 
förälder snart! istället för; jaha då ska vi se vad du är för någon.  
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Informationsbrev om medverkan i intervjuer Bilaga 1 
 
 
Hej!  
 
Vi vill tacka för att ni har visat intresse för vårt examensarbete. Här kommer närmare 
information om studiens syfte och er medverkan. Vi är två socionomstudenter som läser 
vår sjätte termin på Växjö universitet. Den här terminen skriver vi vårt examensarbete 
som pågår i tio veckor. Vi har valt ämnet adoption med inriktning på medgivande-
utredningen som utförs av socialnämnden.  
 
Syftet med vårt examensarbete är att förstå adoptionsprocessen ur adoptivföräldrars 
perspektiv. Vi vill förstå hur adoptivföräldrar upplever att genomgå medgivande-
utredningen som socialnämnden utför. Det ska vi göra genom att intervjua 
adoptivföräldrar och intervjufrågorna kommer att fokusera på medgivandeutredningen. 
Intervjun tar cirka en timme och kommer att spelas in på mp3-spelare.  
 
Avsikten med studien är att genom intervjuer få förståelse för vad adoptivföräldrarna 
genomgår under en medgivandeutredning. Den kunskap vi skapar under vårt 
examensarbete kommer förhoppningsvis att öka förståelsen för vad adoptivföräldrar 
genomgår under en utredning. Det kan hjälpa socionomer att utföra bättre utredningar ur 
adoptivföräldrars perspektiv.  
 
Uppgifterna från intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas i vår 
studie. Efter examensarbetets slut kommer materialet från intervjun att raderas. När 
examensarbetet är godkänt kommer det att finnas tillgängligt för allmänheten på Växjö 
universitetsbiblioteks hemsida, i databasen DIVA. Det kommer också att arkiveras på 
institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete. Ni kommer att vara anonyma i 
examensarbetet. Namn och personuppgifter kommer inte att framkomma. Dock kan vi 
inte helt garantera anonymitet gentemot den person som har rekommenderat er till 
studien.  
 
Att delta i studien är frivilligt och ni kan när som helst välja att avbryta er medverkan.  
Under intervjun kan ni välja att inte svara på vissa frågor och efter intervjun finns det 
möjlighet att stryka information ni gett.  
 
Kontakta gärna oss eller vår handledare Titti Mattsson om ni har frågor om intervjun eller 
examensarbetet.  
             
Tack för er medverkan! 
 
Anna Eriksson   Emelie Eliasson  Handledare:   
070-XXX    070-XXX   Titti Mattsson 
aerlb04@student.vxu.se   eelso05@student.vxu.se  titti.mattsson@vxu.se 
  



  

Intervjuguide Bilaga 2 
 
 
 
 
 
               

 
 

 
       Förberedelse för                   Helhetsintryck  
        föräldraskapet     
 
 
 
           
 
    
    Att bli       Att lämna ut 
    utredda           UPPLEVELSER    sitt privatliv 

av medgivandeutredningen 
     
      
 
 
 

 
Medgivandeutredningens 

 kriterier 
 
 
 
 
 
 
 



  

Kriterier i medgivandeutredningen Bilaga 3 
 
 
 
 
 
 
1. Uppgifter ur register 
 Social- och polisregister 
 
2. Tidigare förhållanden   
 Uppväxt, förhållanden till syskon, föräldrar och övrig släkt   
 
3. Nuvarande förhållanden  
  Arbete, hem och ekonomi 
  
4. Hälsotillstånd 
 Läkarintyg 
 
5. Personlighet och intresse 
 Fritidssysselsättningar och socialt kontaktnät  
 
6. Religion och livsåskådning 
  
7. Äktenskap och relationer 
 Äktenskap och relationer till släkt och omgivning 
 
8. Motiv för adoption 
 
9. Kunskap om och erfarenhet av barn och ungdom 
 Föräldrautbildningen, förväntningar på barnet och önskemål om barn 
 
10. Referenser  
 Referensbrev från släkt och vänner    
 
  
  
  
 
 



  

Stödfrågor Bilaga 4 
 
Bakgrundsfrågor  
Hur många utredningar har ni genomgått? 
Hur många träffar hade ni med socialsekreteraren? 
Hur många socialsekreterare var med? 
 
Kriterier i medgivandeutredningen  
Berätta om hur ni upplevde de olika kriterierna.  
 
Finns det några av dessa kriterier som tog mer utrymme än andra? 
 
Finns det några av dessa kriterier som var lättare/svårare att prata om? 
 
Att bli utredda 
Hur förberedde ni er för medgivandeutredningen? 
 
Hur upplevde ni mötena på familjerätten och hembesöken med socialsekreteraren? 
 
Hur upplevde ni att bli utredda?  
- Hur var upplevelsen av att bli utvärderad och bedömd? 
- Hur upplevde ni att eran roll var i medgivandeutredningen? Vilka förväntningar fanns?  
 
Att lämna ut sitt privatliv 
Hur upplevde ni att dela med er av ert privatliv till en myndighetsperson? 
 
Helhetsintryck 
Vad är er sammanfattade upplevelse av er medgivandeutredning? 
 
Vad har ni för åsikt om medgivandeutredningen och finns det förbättringsområden? 
 
Skiljer sig upplevelsen av medgivandeutredningen nu från när den gjordes? I så fall hur? 
 
Skiljer sig era upplevelser om medgivandeutredningen åt? I så fall på vilket sätt? 
 
Vad såg ni att utredningens syfte var? 
 
Adoption är en process som innebär inblandning av myndigheter på ett annat sätt än när 
man skaffar biologiska barn. Hur ser ni på det? 
 
Förberedelse för föräldraskapet 
Vi har läst i Teiling (2007) att medgivandeutredningen också är en förberedelse för 
föräldraskapet. Hur upplever ni att det var?  
 
Har ni något att tillägga om medgivandeutredningen som vi inte har fått med? 


