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Sammanfattning  
 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur adoptivföräldrar som adopterat barn 

internationellt, upplevde sin delaktighet och utsatthet i sin medgivarutredning. Utöver detta 

undersöktes hur familjerättssekreterare upplever att de kan bemöta adoptivföräldrar utifrån ett 

professionellt förhållningssätt. För att besvara studiens syfte användes en kvalitativ ansats där sex 

personer intervjuades, fyra stycken adoptivföräldrar respektive två familjerättssekreterare. Det 

empiriska materialet tolkades utifrån teorier som omfattade makt och roller inom det 

professionella arbetet med människor. Resultatet visade att det fanns delade uppfattningar bland 

samtliga respondenter angående tankarna om delaktighet, utsatthet, bemötande och professionellt 

förhållningssätt. Dock gick det att urskilja att adoptivföräldrarnas delaktighet kunde öka utifrån ett 

gott bemötande ifrån familjerättssekreterarna, vilket i sin tur hade ett starkt samband med det 

professionella förhållningssättet. Ifall adoptivföräldrarnas känsla av delaktighet ökade, minskade 

dessutom deras upplevelse av utsatthet. Sammantaget är en av studiens slutsats att utsatthet, 

delaktighet, bemötande och professionellt förhållningssätt, alla är förutsättningar för varandra och 

att det ena begreppet ej går att förklara utan det andra.   

Nyckelord: adoptivföräldrar, familjerättssekreterare, delaktighet, utsatthet, bemötande, 

professionalitet 
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Abstract 

The purpose of this study was to examine how the adoptive parents, who adopted 

children internationally, experienced their participation and vulnerability in their consent 

inquiry. In addition to this purpose, the study examined how adoption social workers experience 

that they can respond to adoptive parents based on a professional approach. To answer the 

purpose of the study a qualitative approach was used in which six people were interviewed, 

four adoptive parents and two adoption social workers. The empirical data were interpreted by 

theories involving power and roles in the professional work with people. The results 

showed that there were different views among all respondents on the concepts of 

participation, vulnerability, attitude and professional approach. However, it was possible 

to discern that the adoptive parents' participation could increase from a good 

response from adoption social workers, which in turn had a strong relationship with the 

professional approach. If the adoptive parents' sense of participation was increased, was 

their experience of vulnerability reduced. Overall, one of the conclusions of the study was that 

vulnerability, participation, attitude and professional approach, are all based on each other 

and that neither concepts can be explained without illuminating the other. 

 

Keywords: adoptive parents, adoption social workers, participation, vulnerability, attitude, 

professionalism 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

När det talas om adoption tycks majoriteten veta ungefär vad det betyder men hur definieras 

egentligen begreppet? Utan att påstå att denna studies definition är korrekt, har adoption valts 

att förklaras med att: ”Adoption är en process där olika privata och offentliga aktörer och 

insatser är delaktiga, och där betydelsen av familj, föräldraskap och ’barnets bästa’ 

förhandlas. Den äger rum i ett samhälleligt sammanhang präglat av politiska beslut, 

vetenskapliga perspektiv och kulturella föreställningar om barn, familj och föräldraskap” 

(Socialstyrelsen, 2008, s.14). Att adoptera innebär alltså inte enbart att bli förälder till någon 

annans barn utan dess process är komplex med flertalet aspekter av samhället som skall 

stämma in. Det är ett fragment av detta sammansatta förlopp som denna studie avser sig att 

undersöka.  

Adoptionsprocessen har haft en omfattande utveckling sedan 1950-talet. Innan dess fanns det 

ett betydande större antal barn tillgängliga för adoption än det fanns adoptanter. Då ansågs 

adoption vara en lösning för de utsatta barnen eftersom åtskilliga barn levde under dåliga 

förhållanden i Sverige och att ge upp dessa barn för adoption betraktades som en god gärning. 

Detta vände dock i mitten av 1900-talet i och med att de svenska familjevillkoren stärktes 

med hjälp av statens ökade ekonomiska bistånd för familjer samt den förstärkta 

barnavårdslagstiftningen. Dessa samhällsförändringar ledde till att det fanns färre barn att 

adoptera och adoptanterna blev fler än de behövande barnen. Adoptivsökande föräldrar fick 

istället söka sig utomlands för att finna barn som var tillgängliga för adoption vilket i sin tur 

satte press på den svenska myndighetens ansvar att samarbeta med olika länder för att 

underlätta adoptionsprocessen. Detta har lett till dagens läge där Sverige åtar sig att 

tillmötesgå vissa länders krav och förväntningar, för att svenska föräldrar skall få möjligheten 

att adoptera barn ifrån dessa länder (Socialstyrelsen, 2008). Kombinationen av att det idag 

finns två tredjedelar fler adoptanter än barn som är uppsatta för adoption och 

adoptionsländernas strängare regler, leder till att kraven på medgivarutredningar ökar samt att 

det blivit hårdare press på de föräldrar som ansöker om adoption (Fagersand, personlig 

kommunikation, 090311).  

Denna studie belyser bland annat hur ett adoptionsärende i Sverige går till fram till dess att 

den så kallade medgivarutredningen har avslutats. Därför beskrivs denna process för att ge 

läsaren en inblick i ämnet.  

Om en person eller ett par bestämmer sig för att de vill adoptera är första steget att ansöka om 

ett medgivande till internationell adoption, vilket de gör hos familjerätten i sin hemkommun 

(Socialstyrelsen, 2008). De sökande tar kontakt med familjerätten per telefon och erbjuds 

först ett informationssamtal angående föräldrautbildning samt medgivarutredning. Den 

inledande och obligatoriska fasen är en föräldrautbildning för de som inte tidigare adopterat 

och kommunen ansvarar för att tilldela den (Fagersand, personlig kommunikation, 230511). 

Utbildningen syftar till att förbereda de sökande på vad det kan innebära att bli 

adoptivförälder och adoptivbarns särskilda behov. Utbildningen kan även leda till att de 

sökande väljer att inte fullfölja sin ansökan om adoption då de blir införstådda med vad det 

kan innebära att adoptera (Fagersand, personlig kommunikation, 230511). Anvisningarna om 

medgivande ifrån kommunen regleras i socialtjänstlagen där villkoren för adoption finns 

skrivna (SoL 6 kap. 12 §). Då ansökan om medgivande är gjord, startar medgivarutredningen 

(Socialstyrelsen, 2008). Medgivarutredningen består av; gemensamma samtal med paret, 

enskilda samtal, eventuella samtal med tidigare barn, ibland referenser från förskola och 
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skola, personlig kontakt med referenspersoner, eventuellt nätverksmöte och utöver detta sker 

även hembesök, inlämning av läkarintyg, referensbrev, ekonomisk redovisning, 

registeruppgifter från socialtjänst och polis och övriga efterfrågade intyg (Fagersand, 

personlig kommunikation, 230511). Dessa samtal är till för att utredaren skall kunna samla in 

underlag för sin senare bedömning om de sökandes lämplighet till adoption (Socialstyrelsen, 

2008). Utredningen skickas dessutom till barnets ursprungsland, som en presentation av de 

sökande. Därför tar utredningen upp flera livsområden i de sökandes liv. Då alla samtal är 

dokumenterade i utredningen, skickas den till de sökande för möjligheter till reflektioner och 

att de sökande är rätt uppfattade. Därefter görs en analys och bedömning i utredningen av det 

insamlade materialet och förslag till beslut som skickas till individ och familjenämnden för 

beslut om medgivande (Fagersand, personlig kommunikation, 230511).  

Att vara under utredning oavsett anledning innebär bland annat att ens privatliv öppnas upp 

för granskning av myndighetsrepresentanter (Skau, 2007). En medgivarutredning betyder 

dessutom att adoptivföräldrarna skall bedömas i alla sina livsområden vilket innebär att 

medgivarutredningen är mycket omfattande och påfrestande för de blivande 

adoptivföräldrarna (Socialstyrelsen, 2008). Detta faktum har lett till den föreliggande studiens 

syfte, nämligen att undersöka hur adoptivföräldrars upplevde sin utsatthet och delaktighet 

under medgivarutredningen. I denna studie diskuteras bland annat frågor som: hur ställde sig 

adoptivföräldrar till att behöva genomgå en medgivarutredning för att undersöka deras 

eventuella föräldraförmåga? Vad menas egentligen med föräldraförmåga och vem har rätten 

att bedöma detta?  En ytterligare aspekt på adoptivföräldrarnas utsatthet under 

medgivarutredningen beskrivs i Socialstyrelsens Adoption- Handbok för socialtjänsten 

(2008). Denna aspekt har valts att illustreras genom följande citat ifrån boken som anses vara 

talande. ”Varför ska vuxna som vill adoptera bli så grundligt granskade och utredda när det 

inte finns några krav på dem som får barn på ”vanligt” sätt?” (s.19)  

Dock var föreliggande studies syfte inte enbart att se på medgivarutredningar från 

adoptivföräldrarnas vinkel utan också utifrån familjerättssekreterarnas perspektiv. Hur 

bemöter de adoptivföräldrar utifrån de regelverk och lagar som de måste följa och vilka etiska 

aspekter spelar in i deras professionella förhållningssätt? 

1.2 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka hur adoptivföräldrar i en stad i Västmanland, som 

adopterat barn internationellt, upplevde sin delaktighet och utsatthet i en medgivarutredning. 

Utöver detta var även syftet att undersöka hur familjerättssekreterare i denna stad i 

Västmanland upplever att de kan bemöta adoptivföräldrarna under en pågående 

medgivarutredning. 

 

Frågeställningar: 

1. Hur upplevde adoptivföräldrar sin delaktighet och utsatthet i sin egen medgivarutredning? 

2. Hur upplever familjerättssekreterare att de kan bemöta adoptionssökande föräldrar utifrån 

ett professionellt förhållningssätt? 

 

1.3 Avgränsningar 

I studiens syfte valdes det att begränsa respondenterna till adoptivföräldrar, som adopterat 

internationellt och familjerättssekreterare från en stad i Västmanland för att skapa möjligheten 

till ett så pass genomarbetat resultat som möjligt. Konsekvenserna av begränsningen fanns 
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dock i åtanken under dataanalysen då detta tillför att resultatets generaliserbarhet kan 

ifrågasättas på grund av det få antal respondenter. 

 

1.4 Begreppsdefinition 

För att klargöra de begrepp i studiens frågeställningar som kan anses vaga eller öppna upp för 

olika tolkningar, ges i detta stycke en sorts definition av dem. Dessa definitioner visar hur 

studien ser på begreppen och vad som skall lyftas i och med dessa förklaringar.  

Delaktighet menar Sahlsten, Larsson, Sjöström, Lindencrona och Plos (2007) kan förklaras 

genom synonymer såsom involvering, samarbete och inflytande för klienter/patienter. 

Sahlsten et. al., (2007) beskriver även att det går att se delaktighet på olika nivåer där den 

högsta nivån är ett partnerskap mellan de involverade parterna där båda spelar jämlika roller 

och den lägsta nivån är då klienten/patienten enbart får ta del av vissa faser i sin egen vård. I 

denna studie skall det undersökas hur adoptivföräldrar upplevde sin egen delaktighet, med 

betoning på bland annat möjligheterna till inflytande, i deras egen medgivarutredning.  

Utsatthet benämns av Holm (2002) som den underordnade maktpositionen som klienter 

befinner sig i gentemot myndigheter och Holm menar att det är den professionelle hjälparens 

ansvar att ”skydda” klienten mot denna utsatthet med hjälp av etiska riktlinjer som bör ligga i 

till grund i den professionella attityden. Maktobalansen uppstår i alla samspel mellan klienter 

och myndigheter där klienten står i beroendeställning till myndigheten (Skau, 2007).  Att 

undersöka om eller hur adoptivföräldrar kände sig utsatta under deras medgivarutredning var 

ett av syftena med denna studie.   

Bemötande definieras av Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) som ens förhållningssätt i 

mötet med andra människor, vilket innebär ens uppträdande eller beteende emot den man 

möter. Meeuwisse, Sunesson och Swärd (2006) poängterar att ”Bemötandets språkbruk, 

tonfall och kroppsspråk kan ha stor betydelse för medborgarens/klientens livskänsla” (s.228). 

Föreliggande studie åtog sig att undersöka hur familjerättssekreterare upplever att de kan 

bemöta adoptivsökande föräldrar i en medgivarutredning för att skapa en god relation till 

föräldrarna.    

Professionellt förhållningssätt. Enligt Skau (2007) innebär att vara professionell bland annat 

att ens handlingar äger rum i någon form av avlönat arbete samt att den professionelle förstår 

sin yrkesroll, det vill säga de lagar och regler som skapats för arbetets utförande samt dess 

syfte.  Holm (2002) menar att som professionell besitter man en viss makt gentemot klienter 

då klienten är i en beroendeställning gentemot den professionelle. Holm (2002) menar vidare 

att det är den professionella attityden som skiljer en ifrån volontärer och amatörer. 

Nationalencyklopedin (2011) definierar begreppet förhållningssätt som ”uttryck för viss 

inställning eller attityd”. I den föreliggande studien utreddes det hur det professionella 

förhållningsättet påverkar familjerättssekreterare i relationen till adoptivsökande föräldrar i 

medgivarutredningar. 

1.5 Disposition 

I följande kapitel kommer tidigare forskning att presenteras, detta har delats upp i två 

ämneskategorier nämligen bemötande och delaktighet. Sedan avslutas kapitlet med en 

sammanfattning där den tidigare forskningens relevans diskuteras. I kapitel tre beskrivs de 

teorier som använts för att analysera studiens resultat. Valet av dessa teorier uppkom i 

samband med analysfasen där vissa gemensamma tankar uppenbarade sig vilket sedan 
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försöktes tolkas med hjälp av teorierna. I kapitel fyra skildras studiens metod och ansats. 

Inom detta kapitel beskrivs bland annat valet av metod, genomförande, urval, databearbetning 

och analys. Kapitlet belyser även studiens validitet och reliabilitet samt forskningsetiska 

aspekter och krav. Efterkommande kapitel redogör studiens resultat och analys, som består av 

kopplingar mellan resultatet, tidigare forskning och teorier. I det avslutande kapitlet diskuteras 

resultatet, metoden och vad som kan vara önskvärt till vidare studier.     

 2 Tidigare forskning 

Ämnet adoption som studien avser att undersöka, speciellt utifrån det perspektiv som valts, 

det vill säga att spegla adoption ifrån föräldrars och professionellas synvinkel har visat sig 

vara relativt outforskat. Detta beskrivs även i Socialstyrelsens författning Adoption- Handbok 

för socialtjänsten (2008)  som menar att ”Det finns dock inte särskilt mycket forskning att 

luta sig emot när det gäller förutsättningar för adoptivföräldraskap eller utredningar och 

bedömningar av presumtiva föräldrars lämplighet.” (s.13). Valet att undersöka hur föräldrar 

och familjerättssekreterare upplever sina roller i en medgivarutredning är ett specificerat 

område vilket i sin tur begränsade sökningen efter befintliga vetenskapliga dokument. 

Flertalet av de dokument som påträffades under sökningen av tidigare forskning, återgav 

fenomenet adoption och medgivarutredning utifrån ett barnperspektiv. Det bör dock 

poängteras att bristen av forskning inom området anses vara ett ytterligare argument för 

behovet av föreliggande studie. Med denna brist i åtanke inriktades den tidigare forskningen 

sig på de mer generella begreppen i studiens syfte, delaktighet och bemötande, för att sedan 

uppvisa relevansen mellan de tidigare forskningsresultat och denna studie i ett 

sammanfattande stycke. 

 

2.1 Bemötande  

Holm (2002) har i sin undersökning beskrivit de egenskaper som krävs av professionella för 

att skapa ett gott bemötande. Holm (2002) menade att empati hör ihop med professionalitet 

vilket är väsentligt i relationen mellan professionell och klient i socialt arbete på grund av 

klientens underordnade maktposition då denne är i beroendeställning till den professionelle. 

För att skydda klienten i dennes utsatthet bör den professionelle vägledas av etiska riktlinjer 

och sin egen empatiska förmåga. Holm definierade empati som förståelsen för andra 

personers känslor samt hur man förhåller sig till detta. I undersökningen studerade Holm om 

det fanns något samband mellan empatisk förmåga, professionalitet och utbildning längd och 

form. 
 

Holms (2002) studie byggde på filmade möten mellan personalen på två LVM institut och 

simulerade klienter som gjorde vissa utvalda uttalande som de professionella fick svara på 

skriftligt i ett testprotokoll. Personalen som deltog blev uppdelade i fyra grupper: 

socialarbetare med lång och kort utbildning samt de med medicinsk inriktning och 

frivårdsinspektörer. Undersökningen visade att socialarbetare med medicinsk inriktning hade 

mest professionella och empatiska svar och därefter kom frivårdsinspektörerna. En av de 

slutsatser som Holm drog utifrån sin undersökning var att socialarbetare med längre 

utbildning hade en större empatisk förmåga samt ett mer professionellt förhållningssätt. Holm 

resonerade om att socialarbetare lärde sig mer om sin professionella yrkesroll samt fick bättre 

självkännedom genom utbildning, vilket i sin tur ledde till att de kunde bemöta klienter på ett 

mindre prestigefyllt sätt. Holm påpekade även att resultaten ifrån hennes studie 

överensstämde med andra studier angående nivån av empati och längden av utbildning. 
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2.2 Delaktighet 

I en studie av de Haes, Godfried, Oort, Smets och Zandbelt (2006) poängterades det att 

kommunikation påverkar patienters känsla av delaktighet i mötet med läkare. De Haes et. al., 

(2006) menade även att patienters delaktighet kan gynna patienterna då det förstärker deras 

självförtroende inför att på egen hand hantera sitt hälsotillstånd vilket i sin tur oftast leder till 

ett snabbare tillfrisknade. De Haes et. al., (2006) utgick ifrån att det fanns vissa negativa och 

positiva kropps – och verbalt språk, som gick att koda för att mäta patienters upplevda 

delaktighet. Vad som räknades som negativt och positivt språk bestämdes av en grupp erfarna 

kommunikations färdighets tränare. Det positiva språket innefattade bland annat verbal och 

ickeverbal uppmuntran samt respektfulla uttalanden. Det negativa språket däremot 

definierades av exempelvis byte av samtalsämne, avbrytningar och sarkastiska kommentarer. 

De Haes et. al., (2006) testade hur patienterna reagerade och hur de uttryckte sin delaktighet 

efter vilken slags kommunikation läkarna bemötte dem med. Detta studerades genom filmade 

möten mellan patienter och läkare för att se skillnader i patienternas reaktioner utifrån 

läkarnas användande av de utstuderade språkmönstren. Läkarna som deltog i studien arbetade 

vid diverse avdelningar på Academic Medical Centre och i sin tur skickades det ut ett brev om 

samtycke en vecka i förväg innan bokat möte för respektive läkares tillskrivna patient. 

Resultatet visade att det positiva språket ifrån läkarna ökade deras patienters upplevelse av 

delaktighet. Det positiva beteendet uppmuntrade dessutom patienterna att tala om sina 

problem samt deras oro vilket även det ökade deras känsla av delaktighet. 
 

Sahlsten, Larsson, Lindencrona och Plos (2005) undersökte hur svenska sjuksköterskor tolkar 

de faktorer som omfattas av patienters delaktighet i vården, samt hur tankarna om patienters 

delaktighet implementeras i deras arbete. Sahlsten et. al., (2005) beskrev också i sin studie att 

patienters egna informerade val är en rättighet utifrån svensk lagstiftning och att det är en del 

av sjuksköterskors ansvar att upprätthålla samt uppmuntra patienters delaktighet.  
 

För att granska hur sjuksköterskor uppfattar patienters delaktighet använde Sahlsten et. al., 

(2005) en kvalitativ ansats med en population bestående av 31 sjuksköterskor ifrån olika 

sjukhus i västra Sverige. Sjuksköterskorna delades upp i sju fokusgrupper och intervjuerna 

skedde över en fem månaders period varav varje intervju pågick i cirka en och en halv timme. 

De sju fokusgrupperna omfattade sjuksköterskor ifrån olika avdelningar för att generera så 

pass mycket varierande erfarenheter som möjligt. Efter att ha analyserat det empiriska 

materialet kom Sahlsten et. al., (2005) fram till att det fanns fyra huvudegenskaper som var av 

vikt för patienters delaktighet utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. Dessa var: mellanmänskligt 

tillvägagångssätt, terapeutisk handlingssätt, fokus på resurser och möjlighet till inflytande. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna ansåg att patienters delaktighet samt kvalitén av 

relationen mellan professionell och patient, var en central del av sjukvården. Att använda 

patienternas egna resurser samt uppmuntra dem poängterades av sjuksköterskorna som 

betydelsefullt för patienternas delaktighet. Det mellanmänskliga tillvägagångssättet tog vid i 

mötet mellan sjuksköterska och patient och sjuksköterskorna betonade vikten av ett gott 

samspel. Samspelet grundades i en ömsesidig förståelse mellan sjuksköterskorna och 

patienterna vilket kunde uppstå om sjuksköterskan talade på ett sätt som patienten förstod 

samt att de lyssnade på dennes talan. Det terapeutiska förhållningssättet baserades på 

sjuksköterskornas förmåga att reflektera över deras eget beteende i mötet med patienten. I 

överensstämmelse med andra studier visade Sahlstens et. al., (2005) undersökning att fokus 

på resurser genom effektivt informationsbyte och kunskap, var av stor vikt för ökad 

delaktighet för patienter. Sjuksköterskorna beskrev även hur möjligheterna till inflytande 

bland patienter ökade deras känsla av makt och kontroll vilket ledde till större självständighet 

som sedan kunde ha en positiv inverkan på patienternas välmående.  
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I en senare studie av Sahlsten, Larsson, Sjöström, Lindencrona och Plos (2007) granskades 

ännu en gång hur svenska sjuksköterskor ser på patienters delaktighet och dess innebörd. 

Denna studie samt den föregående var båda en del av ett större projekt som syftade till att 

undersöka patienters delaktighet utifrån både ett patient - och ett sjuksköterskeperspektiv.  

Metoden bestod återigen av ett kvalitativt tillvägagångssätt med en population bestående av 

31 sjuksköterskor anställda vid olika sjukhus i västra Sverige. Sjuksköterskorna delades även 

denna gång upp i sju fokusgrupper beroende på vilken avdelning de arbetade på. 

Datainsamlingen skedde genom öppna intervjuer för att skapa mer djupingående svar från 

sjuksköterskorna. Dock fanns det ett bortfall på åtta personer som avslutade sitt deltagande i 

studien på grund av tidsbrist till följd av arbetsuppgifter samt sjukdom. Resultatet av det 

insamlade materialet delades återigen upp i kategorier, dock var huvudkategorin i denna 

studie ”ömsidighet i förhandlandet” som skedde mellan sjuksköterska och patient. 

Underkategorierna var återigen: mellanmänskligt tillvägagångssätt, terapeutisk handlingssätt, 

fokus på resurser och möjlighet till inflytande. Sahlsten et. al., (2007) definierade 

”ömsidighet” som ett dynamiskt samspel mellan sjuksköterska och patient som baserades på 

kontakt, intimitet och förståelse. Detta omfattade ett jämbördigt utbyte mellan två jämlika 

partners, det vill säga sjuksköterska och patient, som delar ett gemensamt mål. Med 

”förhandlande” menade Sahlsten et. al., (2007) en diskussion mellan sjuksköterska och patient 

där båda har en gemensam utgångspunkt som förhoppningsvis kan leda till en 

överenskommelse. Målet med detta var att öka patientens inflytande över planeringen av 

deras egen vård. Resultatet av denna studie visade att sjuksköterskorna fokuserade på 

patienternas resurser och att samarbete och delat ansvar ansågs vara högst väsentligt. I 

samstämmighet med andra studier fann Sahlsten et. al., (2007) att förhandlande och 

diskussion var sjuksköterskornas huvudsakliga metoder till att upprätta patienters delaktighet. 

Studien klargjorde även att ömsesidighet var en nödvändig faktor i samspelet med patienten. 

Sjuksköterskorna poängterade att optimism bland sjuksköterskorna skapades då ett gott 

sampel uppstod mellan sjuksköterskorna och patienterna, vilket enligt dem sedan ledde till att 

patienterna blev mer självständiga som i sin tur öppnade upp för möjligheterna att 

effektivisera deras vård. Slutligen kom Sahlsten et. al., (2007) fram till att utifrån ett 

sjuksköterskeperspektiv kan patienters delaktighet förklaras som en ömsesidighet i 

förhandlandet med patienter, grundad på mellanmänskligt tillvägagångssätt, terapeutisk 

handlingssätt, fokus på resurser och möjlighet till inflytande. 
 

I en studie av Florin, Ehrenberg och Ehnfors (2006) studerades delaktighet utifrån både 

patienters och sjuksköterskors synvinkel. Målet med studien var undersöka nivån av 

överensstämmelse mellan sjuksköterskor och patienters uppfattning om patienters delaktighet. 

Då studien syftade till att jämföra patienters och sjuksköterskors tolkning av delaktighet 

valdes en metod av jämförande karaktär. Datainsamlingen skedde över en tre månaders period 

med deltagande patienter och sjuksköterskor från en infektionsavdelning på ett sjukhus i 

Sverige. Studien bestod av 80 patienter och 30 sjuksköterskor. Dock skedde ett bortfall på 17 

patienter i den uppföljande delen av undersökningen. Anledningen till bortfallet framgår ej. 

För att granska patienternas syn på delaktighet användes mätningsinstrumentet Control 

Preference Scale (CPS) som är en teknik som bygger på olika kort som representerar 

varierande svarsalternativ. Korten omfattade fem olika roller som var uppdelade i tre 

kategorier: passiv roll, samarbetsroll och aktiv roll. Utifrån dessa kort svarade patienterna på 

vilken slags roll de ville spela inom tre dimensioner som bestod av: behov av vård, psykiska 

behov och fysiska eller spirituella behov. De fem korten gjordes sedan om till beskrivningar i 

en enkät som sjuksköterskorna fick svara på angående hur de tolkade patienternas vilja till 

delaktighet i deras egen vård. Ett exempel på beskrivningarna var ”patienten fördrar att” och 
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så vidare.  En uppföljningsenkät genomfördes där patienterna fick svara på frågor angående 

vilken roll de ville spela beträffande både deras fysiska, psykiska och spirituella behov. 

Resultaten av denna studie visade att patienter föredrog en mer passiv roll i 

beslutsplaneringen av deras egen vård. Dock uppstod ett samband mellan viljan att innefatta 

en mer passiv roll och äldre patienter medan yngre patienter gärna föredrog en aktivare sådan. 

Florin et.al., (2006) fann även att ensamstående patienter tenderade att vilja vara mer aktiva i 

planeringen av sin vård jämfört med patienter som levde med partners. Sjuksköterskorna som 

deltog i studien visade sig i sin tur förväntas en större vilja till delaktighet än vad patienterna i 

själva verket ville. Cirka en tredje del av patienterna upplevde att de var delaktiga i den mån 

de ville. Studien visade dock att 41 % av de deltagande patienterna inte kände att det var 

delaktiga på de vis de förväntade sig vara. Sammanfattningsvis menade Florin et.al.,(2006) att 

sjuksköterskor inte alltid är medvetna om hur pass delaktiga patienter vill vara, utan tenderar 

att överskatta denna vilja. Samtidigt upplevde en stor del av patienterna att de inte fick 

utrymme för den delaktighet de föredrog. Detta tyder på att sjuksköterskor misslyckas med att 

involvera patienter i beslutsplaneringen angående deras vård, utifrån sjuksköterskornas egna 

tankar om patienters önskan om delaktighet. 

 

2.3 Sammanfattning 

Den tidigare forskning som har belysts under denna sektion av studien visade på olika 

infallsvinklar av både delaktighet och bemötande. Valet av dessa vetenskapliga artiklar 

gjordes med tanken att denna studie åtog sig att klarlägga upplevelsen av delaktighet och 

utsatthet och hur arbetet ser ut med bemötande inom medgivarutredningar för adoption. Ett 

intressant synsätt som urskildes i den tidigare forskningen var det av de yrkesverksamma, i 

dessa fall läkare, olika socialarbetare och sjuksköterskor. Hur de uppfattar och utövar olika 

metoder för att öka deras klienters delaktighet kan överföras till familjerättssekreterare då 

även dessa arbetar med att hjälpa människor. Utöver detta har de utvalda artiklarna fångat 

vikten av ett gott samspel mellan de yrkesverksamma inom vården och deras patienter och de 

har även belyst faktumet att det finns en maktobalans i detta samspel som grundas på 

patientens beroendeställning till myndigheten. Detta fenomen sker i alla interaktioner där 

klient/patient/brukare och så vidare blir underordnad gentemot myndigheters representanter 

(Skau, 2007). 
 

Resultaten av den tidigare forskningen anses dessutom lyfta fram att bemötande och 

delaktighet hänger ihop då den ena är en förutsättning för den andre. Exempelvis gick det att 

utläsa från studien av de Haes et.al., (2006) att kommunikation, som är en del av bemötandet, 

var av stor betydelse i mötet mellan patient och läkare. Hur läkare talade och uttryckte sig 

kunde uppmuntra eller förhindra den utsatte patientens känsla av delaktighet och 

självbestämmande. Detta benämndes även av Sahlsten et.al.,(2007) som beskrev vikten av ett 

gott samspel mellan patient och sjuksköterska för att öka patientens delaktighet. För att skapa 

ett gott bemötande menade Holm (2002) att detta grundades på socialarbetarens empatiska 

förmåga som kunde förbättras av utbildning och praktisk erfarenhet. Det är bland annat denna 

komplexa relation mellan adoptivföräldrar och familjerättssekreterare, eller också klient och 

professionell, som föreliggande studie avser att granska, vilket har belysts av den tidigare 

forskningen. Därmed anses de vetenskapliga artiklarna vara relevanta för denna studie. 

 

3 Teoretisk referensram 
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För att fördjupa innebörden av studiens resultat, analyserades respondenternas svar utifrån två 

olika teorier. Intresset för dessa två teorier uppstod i och med att ett visst samband tog form 

under analysfasen av resultatet. Bland annat diskuterades olika maktaspekter med samtliga 

respondenter och efter att ha granskat flertalet teorier anses Bourdieus (1992) fältteori och 

Skaus (2007) tankar om roller, som uppstår i interaktionen mellan klient och socialarbetare, 

vara relevanta för tolkningen av studiens resultat.  

 

3.1 Fältteori 

För att delvis beskriva det maktförhållande som finns inom socialtjänsten, med betoning på 

familjerätten och medgivarutredningar, kommer detta att förklaras utifrån Bourdieus fältteori. 

Meeuwisse och Swärd (2002) tolkar Bourdieus fält som "..ett område där krafter bryts - 

internt men också i förhållande till andra fält.." (s.255). Bourdieu (1992) menar att ett fält 

består av olika positioner, vilket kan bestå av platser, institutioner eller personer, som strider 

för att både förnya och bevara fältets struktur. I denna studie har det valts att se socialtjänsten, 

närmare bestämd familjerätten som ett fält och detta kommer beskrivas utifrån Bourdieus 

(1992) fältteori.  
 

Inom varje fält finns de som besitter en viss auktoritet och dessa personer eller myndigheter 

har ett kapital som innebär att de har givits en överordnad maktposition inom fältets ramar. 

Kapital definieras som en symbolisk tillgång inom fältet som anses värdefull och värt att 

kämpa för (Bourdieu, 1992). Då fältet i detta fall är familjerätten kan denna auktoritet 

beskrivas som det tolkningsföreträde som familjerättssekreterarna har över sina klienter. 

Därmed kan Bourdieus teori tolkas genom att klienterna, vilka i denna studie är de 

adoptivsökande föräldrarna som är under utredning, hamnar i en underordnad maktposition då 

de står utan tolkningsföreträde. Deras talan vägs inte in på samma nivå som 

familjerättssekreterarnas då det i slutändan är familjerätten som skriver den slutgiltiga 

bedömningen som ligger som underlag till ett beslut. I och med detta uppstår en maktobalans 

mellan familjerätten och adoptivföräldrarna vilket kan leda till en känsla av utsatthet hos de 

adoptivsökande under medgivarutredningen. Bourdieu (1992) beskriver dock att varje fält 

innehåller strider mellan de som försöker ta sig in i fältet och hävda sin rätt att vara där och 

måste därför kämpa mot de hinder som uppstår ifrån dem som härskar i fältet och slåss för att 

bevara strukturen som ger dem fortsatt makt. Denna tanke går att koppla till familjerätten då 

de styrs av socialtjänsten som i sin tur förändras i takt med samhället, därigenom utsätts 

familjerätten konstant för strider där nya människor försöker förändra dess sammansättning. 

Bourdieus (1992) tankar om strider kan tolkas utifrån att nya lagar och riktlinjer inom 

socialtjänsten uppstår ständigt samtidigt som det finns de som kämpar emot dessa 

förändringar i tron om att det nuvarande arbetssättet bör fortgå.  Dessa strider sker även på 

området om bemötande och delaktighet gentemot klienterna inom socialtjänsten som 

diskuteras för att sträva efter ett utjämnade av den maktobalans som uppstår mellan 

myndighet och klient. 
 

Bourdieu (1992) beskriver även att ett fält består av somliga trosföreställningar som i fältet 

ses som så pass "självklara" att de uppnår status doxa. Denna doxa är så inarbetad, genom 

flertalet återupprepningar under fältets historia, i personerna som befinner sig i fältet att de 

undermedvetet accepterar doxan som "sanning" utan ifrågasättning. Carlhed (2007) menar att 

doxan ”…verkar i det tysta och håller samman fältet genom att alla inblandade är överens vad 

man ska kämpa om” (s.37). Doxan inom denna studie riktar sig till de normer och värderingar 

angående socialtjänstens syn på familj som en samhällelig institution och som skall uppnås av 

de adoptivsökande som granskas i medgivarutredningarna. Då dessa adoptivsökande föräldrar 
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befinner sig under utredning skall de bedömas efter vissa kriterier och vem har egentligen 

befogenhet att bestämma vad som är lämpligt under beteckningen "familj"? Återigen faller 

det tillbaka på de personer som givits tolkningsföreträde samt de trosföreställningar dessa 

personer följer, det vill säga doxa.  
 

Dock kan begreppet familj ses som subjektivt och som förändras i takt med samhället och så 

även synen på vad som anses ”rätt” eller ”fel” med tanke på familjens uppbyggnad (Bing, 

2003). Bings (2003) syn på familjelivet beskriver författaren med att ”Familjelivet anpassar 

sig till de stora sociala sammanhangen. Strukturförändringar, konjunktursvängningar, 

fördelningspolitik och sociallagstiftning har effekt långt in i kök och sängkammare (s.168). 

Detta går att återkoppla till Bourdieus (1992) fältteori då det kan ses som att den doxa som 

kretsar runt familjen ideligen förändras samt att i och med det bör så även socialtjänstens 

tankar om värderingar kring familjekonceptet. Däremot kan också dessa trosföreställningar 

hamna i strid, som beskrivet i ovanstående stycke. De som ”dominerar” fältet, det vill säga nu 

familjerättssekreterarna, kan besitta vissa värderingar om hur lämpliga familjer ser ut, vilket 

kan strida mot de nya familjerättssekreterarnas synsätt. De nya familjerättssekreterarna vill i 

sin tur ta sig in i fältet och rättfärdiga sin position. I de fall där de nya och gamla 

familjerättssekreterarnas åsikter går isär, kan en strid uppstå för att uppnå ett avgörande. Om 

så är fallet går det utifrån Bourdieus (1992) fältteori att se denna strid som krafter som 

försöker förändrar doxan angående frågan om vad som egentligen är en ”lämplig” förälder 

och en ”god” familj? 

 

3.2 Roller 

Som professionell socialarbetare är det väsentligt att förstå vad yrkesrollen innebär och hur 

den bör hanteras för att ge klienten den yttersta hjälpen. Eftersom socialarbetare på olika sätt 

representerar samhället är det väsentligt att förstå den makt som kommer med yrket (Skau, 

2007). Detta faktum kan ses som en betydande orsak till varför det är viktigt att socialarbetare 

förstår sin roll gentemot klienten samt att klienten i sin tur inser vilka rättigheter och 

skyldigheter denne besitter inför myndigheten. 
 

Att ha ett professionellt förhållningssätt i sin yrkesroll, då arbetet riktar sig emot att hjälpa 

andra, är komplext och fyllt av avvägningar och Skau (2007) tar upp det ”… latenta 

spänningsförhållandet mellan professionalism och medmänsklighet…” (s.32). Detta kan 

tolkas som att de professionella inom vårdande yrken ständigt måste balansera sitt 

förhållningssätt till klienten. Å ena sidan menar Skau (2007) att professionalism bygger på 

empatisk förmåga och viljan att hjälpa andra samtidigt som detta tordes hanteras med förnuft 

då risken finns att dessa empatiska känslor ”rinner över” och leder till negativa konsekvenser 

för klienten. Dock påpekar Skau (2007) att förnuftet inte får ta överhand och på så vis bli för 

omfattande professionalism då det kan leda till ett ”omänskligt” bemötande samt en bristande 

relation till klienten. ”Medmänsklighet bygger både på förnuft och på känsla. Oavsett åt vilket 

håll det skevar leder en obalans mellan de båda elementen till ett olyckligt resultat” (Skau, 

2007, s.33). Detta fenomen beskrivs även av Holm (2002), som menar att social kompetens är 

en grundläggande faktor för varje professionell inom det vårdande yrket. Holm (2002) 

definierar social kompetens som bland annat empatisk och kommunikativ förmåga. Vidare 

menar Holm (2002) att med stöd av dessa egenskaper skall den professionelle hjälparen på ett 

kompetent och värdigt sätt skapa ett förhållningssätt till klienten som medverkar till att 

skydda klienten ifrån den maktobalans som uppstår mellan denne och klienten. 

Maktobalansen tolkar Holm (2002) som den fördelningen av makt som den professionelle 

hjälparen besitter gentemot klientens beroendeställning till hjälparen.  
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Att förstå och ha de egenskaper som anses vara väsentliga för ett professionellt 

förhållningssätt inom det sociala arbetet, kan utifrån tidigare stycken beskrivas som en 

process och en utveckling som sker utifrån arbets – och livserfarenhet samt utbildning (Holm, 

2002). Till exempel talar Holm (2002) om att ”empati är influerat av lärande och erfarenhet” 

(s.66) (ff översättning). Sammantaget utifrån Skaus (2007) och Holms (2002) tankar, går det 

att utläsa att det professionella förhållningssättet är av stor vikt då det påverkar mötet och 

relationen till klienten. Därför menar Skau (2007) och Holm (2002) att det är också viktigt att 

förstå sin roll i samspelet med klienten, för att kunna urskilja gränsen mellan hjälpare och vän. 
 

Dock beskriver inte Skau (2007) enbart den professionelle hjälparens roll utan även klientens. 

Trots att klienten mestadels hamnar i en negativ maktposition påpekar Skau (2007) de 

rättigheter som klienten ändå har, både genom lagstiftning och också andra skrivna riktlinjer. 

Dessutom har klienten makten att vägra beslut eller tillskrifter vilket i sin tur ger klienten 

möjligheten att styra sitt liv. Dessvärre kan detta leda till problem för klienten då risken finns 

att denne inte får något bistånd överhuvudtaget (Skau, 2007). Att bli klient innebär därutöver 

en process ifrån att ha varit en självständig individ med den huvudsakliga positionen att 

bestämma över sitt egna liv, till att bli ett objekt som skall bedömas och beslutas om. Det som 

tidigare varit ens privatliv blir istället ett föremål för insyn och granskning och de 

professionella hjälparna får vissa rättigheter att kontrollera och bestämma över klientens 

angelägenheter (Skau, 2007). Dessa faktorer kan tolkas som en slags utsatthet som varje klient 

utsätts för, oavsett orsak till myndigheternas inblandning. Denna utsatthet kan bidra till att 

relationen mellan hjälpare och klient är sårbart och bör därför hanteras med största varsamhet 

för att leda till gynnande konsekvenser för båda parter.  

  

4. Metod 

4.1 Val av metod 

Till denna studie har det valts att undersöka ämnet adoption med en kvalitativ 

forskningsmetod. Då syftet med forskning är att ta reda på olika individers upplevelser av ett 

visst fenomen anses den kvalitativa forskningsvägen att vara den rätta att gå. Den kvalitativa 

metoden fokuserar på att se en företeelse utifrån respondentens perspektiv som sedan 

forskaren får ta del av och tolka utifrån den information som ges av respondenten (Alvesson 

& Sköldberg, 2008). Med respondent menas att intervjupersonen ses som ett studieobjekt och 

forskaren fokuserar på dennes upplevelser, utan att bedöma vad som är rätt eller fel, då fokus 

ligger på att förstå respondentens berättelse (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 

2007). Detta innebär att forskaren försöker förstå ett ämne utifrån andras utsagor (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Valet av en kvalitativ forskningsmetod bör ske om studien syftar på att 

undersöka bland annat upplevelser och låter därmed andra människor redogöra för dessa 

upplevelser genom intervjuer. På så vis får forskaren en djupare förståelse av ämnet som 

sådant men skapar även rum för ny kunskap då intervjuer kan innehålla oväntade svar (Kvale, 

1997).  

4.2 Datainsamling och genomförande  

Det finns tre huvudsakliga forskningsmetoder inom det kvalitativa området, det vill säga: 

intervjuer, observationer och dokumentanalyser (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). En 

intervju skapar en aktiv interaktion med respondenten och kan ge forskaren en helhetsbild av 

hur denne kände eller känner om det aktuella ämnet, i mer än bara ord. Genom ett fysiskt 
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möte kan forskaren även studera kroppsspråk, tonfall, ögonkontakt och så vidare, vilket kan 

skapa en djupare förståelse för ämnets innebörd (Larsson et. al., 2005). Utifrån dessa 

anledningar bygger föreliggande studie på intervjuer med deltagande respondenter för att 

besvara studiens frågeställningar. Dessutom kan intervjun ge möjligheten till att fånga upp 

svar från respondenten som inte var förväntade (Esaiasson et. al., 2007). På så vis kan ny 

information komma upp till ytan som kan ge fler infallsvinklar på ämnet än vad som är tänkt 

från början. Utöver detta kan även intervjuer öka chanserna till uppföljning eftersom ett 

samtycke till vidare frågor går att få från respondenterna på plats (Esaiasson et. al., 2007).  

Datainsamlingen skedde genom tematisk öppna intervjuer, det vill säga att intervjuerna utgick 

ifrån vissa teman som studien förutsatte att undersöka. Utifrån dessa teman skapades ett antal 

frågor som i sin tur var skrivna för att ge respondenten utrymme att beskriva temat utifrån sin 

egen tolkning. Genom de svar som respondenten gav ställdes olika följdfrågor, vilket i sin tur 

fördjupade ämnet. Intervjuerna var då öppna för djupgående beskrivningar av respondenternas 

upplevelse av de teman som studien avsåg att undersöka. Motiveringen till denna struktur av 

intervju var att fokus låg på respondenternas upplevelser och de tematiskt öppna intervjuerna 

skapar utrymme för just detta (Aspers, 2007). 

4.2.1 Urval 

Urvalet av de respondenter som deltog i studien baserades på ett 

bekvämlighets/tillgänglighetsurval. Detta innebär att respondenterna valdes på grund av deras 

tillgänglighet (Esaiasson et. al., 2007). I och med att studien skrivs under begränsad tid och 

resurser har selektionen av lämpliga respondenter gjorts utifrån sin tillgänglighet inom det 

lokala närområdet. Däremot kontaktades två av respondenterna utifrån ett så kallat 

snöbollsurval, då andra respondenter rekommenderade att ta kontakt med dessa personer. 

Esaiasson et. al., (2007) förklarar att ”Snöbollsurval är en teknik där de analysenheter vi får 

tag i kan hjälpa oss att hitta andra enheter som i sin tur kan hjälpa oss att hitta ytterligare nya 

enheter, och så vidare ” (s.216) I föreliggande studie var analysenheterna benämnda som 

respondenter men tekniken av ett snöbollsurval kvarstår. Totalt omfattade studien sex stycken 

respondenter varav två tillhörde samma familj.  

De respondenter som ansågs vara relevanta för denna studie var föräldrar som adopterat barn 

internationellt och därmed genomgått en medgivarutredning. Detta eftersom ett av studiens 

syfte var att undersöka hur dessa föräldrar upplevde sin delaktighet samt utsatthet genom 

denna process. Tanken med intervjuerna var att respondenterna själva fick relativt öppet, med 

en viss styrning från intervjuaren för att inte förlora fokus, beskriva hur de kände under den 

tiden de befann sig under utredning. Dessutom var syftet att ta reda på vad de ansåg om att 

vara granskade och i en beroendeställning till en myndighet gällande en känslig fråga, 

nämligen den om att bilda familj. Med detta blev intervjuerna, ”en intervju vars syfte är att 

erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i syfte att tolka de beskrivna fenomenens 

mening” (Esaiasson et. al., 2007, s. 286). 

Därmed blev respondenterna för denna frågeställning, hur upplevde adoptivföräldrar sin 

delaktighet och utsatthet i sin egen medgivarutredning, fyra stycken föräldrar varav ett par 

som båda deltog i en gemensam intervju. Samtliga respondenter har adopterat mer än ett barn 

och har till följd av detta genomgått flera medgivarutredningar. Detta innebär att 

respondenterna har en god kunskap om hur det är att bli utredd samt att de kan jämföra sina 

egna upplevelser av medgivarutredningarna. En av respondenterna adopterade sina barn för 

cirka sju respektive fem år sedan och anses därför ha adopterat ”nyligen” jämfört med de 

andra respondenterna som adopterade sina barn under 1980-talet. I och med det blev denna 

respondent som adopterat nyligen, väsentlig för att kunna jämföra medgivarutredningar då 
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och nu. Respondenterna delades även upp för tydligare presentera resultatet och de fick 

beteckning respondent 1, 2 och 3. Respondent nummer 1 var det par som deltog och de delats 

i sin tur upp i 1a och 1b men om de båda var överens om en åsikt benämndes de enbart som 

respondent 1. Respondenterna kategoriserades utifrån den tid de adopterade sina barn. 

Respondent nummer 1 och 2 var de som adopterade sina barn under 1980-talet medan 

respondent nummer 3 adopterade sina barn ”nyligen”.  
 

Utöver att intervjua adoptivföräldrar intervjuades även familjerättssekreterare som arbetar 

aktivt med medgivarutredningar. Dessa intervjuer hade som avsikt att besvara studiens andra 

frågeställning: Hur upplever familjerättssekreterare att de kan bemöta adoptionssökande 

föräldrar utifrån ett professionellt förhållningssätt? Det var två familjerättssekreterare som 

ställde upp på intervju och båda två har arbetat under en längre tid med medgivarutredningar. 

Respondenterna har varit anställda på familjerätten i 16 respektive 11 år. De är båda 

vidareutbildade och har magisterexamen inom socialt arbete. En av respondenterna utbildar 

även andra familjerättssekreterare om adoptionsfrågor samt medgivarutredningar, på sidan om 

sitt dagliga arbete. Även dessa respondenter delades upp, dock benämns de med bokstäver, 

nämligen A och B för att på så vis urskilja dem ifrån adoptivföräldrarna. Respondent A har 

arbetat på familjerätten i 11 år varav respondent B har yrkesverksam inom familjerätten i 16 

år. 

Målet med dessa intervjuer var att utifrån dem förstå hur familjerättssekreterare känner att de 

kan bemöta adoptivsökande föräldrar, på ett professionellt sätt. Flertalet av de adoptivsökande 

föräldrarna kan uppleva en betydande sorg i relation till det faktum att de är barnlösa och att 

de nu befinner sig i en slags utsatthet då de underkastar sig en utredning som berör granskning 

av ett betydande antal livsområden (Fagersand, personlig kommunikation, 090311). Hur 

bemöter familjerättssekreterare de adoptivsökande föräldrarna utifrån detta? Vilka etiska 

riktlinjer finns skrivna för dem att följa samt vad är deras personliga tanke om ämnet? Dessa 

är bara några av de frågor som studien sökte att besvara. 

4.2.2 Genomförande 

Utifrån förkunskaper om studiens ämne fanns det kännedom om att det är familjerätten inom 

hemkommunen som hanterar adoptionsärenden. Familjerätten i en stad i Västmanland 

kontaktades genom telefon och e-mail. Då kontakt etablerats med familjerätten blev jag 

hänvisad till att tala med en kvinna som tidigare hade varit i kontakt med studenter som 

skrivit examensarbeten. Efter att försökt att nå denna kvinna på telefon utan svar, skickades 

ett e-mail till henne vilket ledde till en kontakt och en rekommendation att tala med en av 

hennes kollegor som besitter god kunskap inom studiens ämnesområde. Denna kollega 

kontaktades senare samma dag och det bestämdes ett förberedande möte samt att hon även 

försåg studien med de respondenter som representerade familjerätten. 

Gällande adoptivföräldrarna som deltog i studien, hade det på förhand skett en kontakt till 

bekanta som blivit adopterade angående deras föräldrars villighet att ställa upp på intervju. 

Även här har kontakten skett genom telefonsamtal och e-mail, huvudsakligen telefonsamtal. 

Information om examensarbetet och inledande muntligt samtycke till intervjuerna har 

förekommit genom telefonsamtal enbart. Vid respektive intervjutillfälle klargjordes ytterligare 

information om föreliggande studie och ett skriftligt samtycke inhämtades ifrån varje 

respondent. 

Intervjuerna skedde utifrån två intervjuguider, en för adoptivföräldrarna och en för 

familjerättssekreterarna (Se bilaga 2 och 3). Båda intervjuguiderna skrevs med få och öppna 
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frågor för att skapa utrymme för en diskussion samt ge respondenterna möjligheten att på ett 

mer ostrukturerat vis svara beskrivande på frågorna. Dessutom hade vissa följdfrågor 

förberetts ifall respondenternas svar skulle anses ofullständiga. Utöver detta improviserades 

vissa följdfrågor utifrån de svar respondenterna gav i intervjusituationen.  

Intervjuerna ägde rum på respektive respondents val av plats och tidpunkt. Enligt Aspers 

(2007) bör intervjuerna inte ske i ”slamriga miljöer” samt att han rekommenderade även att 

intervjuerna sker avskilt ifrån störande moment. Dock var detta svårt att förhindra då flera 

respondenter valde att intervjun skulle äga rum i deras hem. Valet att låta respondenterna 

välja plats gjordes för att förenkla deras möjlighet till intervju. Kunde respondenterna inte 

finna en lämplig plats fanns alternativa lokaler bokade på Mälardalens högskola. Intervjuerna 

spelades in på band och skrevs sedan om till text. Utskrifterna av varje intervju skickades ut 

till respektive respondent genom e-post. De fick då möjligheten att lägga till eller ändra 

någonting, ifall något missuppfattats. Detta uppskattades av respondenterna och enbart en 

utav dem ville ändra i sin utskrift medan resten upplevde sig som nöjda. Ändringen som 

respondenten bad om bestod av mindre misstag i transkriberingen och var inte av betydelse 

för det slutgiltiga resultatet.  

4.3 Databearbetning och analysmetod 

Efter intervjuerna transkriberades de till text och tolkades sedan utifrån den hermeneutiska 

cirkeln. Hermeneutik innebär att forskaren söker efter att finna en godtagbar förståelse, utan 

logiska invändningar, av en texts innebörd. Inom den hermeneutiska tolkning har forskarens 

förförståelse stor betydelse samt dennes medvetenhet om förutsättningarna för intervjuerna, 

då detta kan påverka resultatet i undersökningen (Kvale, 1997). Det är därför väsentligt med 

en viss kunskap inom ämnet som skall undersökas, då det förenklar tolkningen av 

intervjuerna. För att införskaffa förkunskap om ämnet i föreliggande studie anordnades ett 

möte med en familjerättssekreterare som arbetade i kommunen där denna studie tog vid. 

Syftet med detta möte var att förstå hur processen såg ut för medgivarutredningar, till exempel 

vilka delar utredningen innehåller och så vidare. Utifrån den information som gavs på mötet, 

ökade förståelsen av denna studies ämne vilket var fördelaktigt kunskap under analysfasen. 

Detta innebar att med ens förkunskaps hjälp blev det enklare att förstå ämnets innebörd samt 

att det ökade förmågan att se nyanserna i respondenternas svar.  

I analysen delades texten upp i olika teman och tolkades var för sig och kopplades sedan 

samman till en helhet. Detta skedde upprepande gånger till en rimlig mening i texten var 

funnen (Kvale, 1997). Temana var; delaktighet, utsatthet, bemötande och professionellt 

förhållningssätt. Analysen av varje tema kopplades ihop med den tidigare forskningen som 

studien redovisat samt de teorier som valts för att belysa ämnets problematik. 

Det empiriska materialet analyserades även utifrån en induktiv ansats. En induktiv ansats 

betyder att forskaren inte tolkar sitt material utifrån en förbestämd teori, utan istället låter 

forskaren det empiriska materialet "visa" denne ett samband eller en röd tråd som sedan kan 

kopplas till olika teorier och på så vis skapa en generell "sanning" (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Då det empiriska materialet analyserades, upptäcktes det vissa genomgående teman 

och påståenden vilket osökt ledde till olika tankar om teorier som beskrev respondenternas 

svar ytterligare. Därmed valdes de teorier som den föreliggande studien belyst och analyserat 

i samband med resultatet.  
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4.4 Validitet & Reliabilitet 

När det talas om en undersöknings validitet menas det att forskarna i undersökningen mäter 

det som påstås skall mätas, detta kallas även intern validitet. Det finns också en extern 

validitet som syftar på chanserna att generalisera undersökningens resultat till en större grupp 

än den utvalda för undersökningen (Esaiasson et. al., 2007). Den interna validiteten anses 

vara hög i denna studie eftersom den grundades på intervjuer med adoptivföräldrarna 

angående deras upplevelse om sin delaktig och utsatthet i en medgivarutredning, därmed 

besvarades en av studiens frågeställningar genom att undersöka det som var sagt. Dessutom 

baserades studien på intervjuer med familjerättssekreterare om deras uppfattning kring det 

förhållningssätt som yrkesrollen innebär i bemötandet av adoptivsökande föräldrar. Eftersom 

dessa familjerättssekreterare hade lång erfarenhet inom adoptionsfrågor ansågs detta vara en 

faktor som ökade föreliggande studies validitet, då dessa respondenter hade god kunskap om 

det aktuella ämnet. Därmed mätte dessa intervjuer i sin tur svaret på frågeställning två vilket 

återigen bekräftar att studien mätte det som var av avsikt att mätas. Den externa validiteten 

däremot anses vara relativt låg då antalet intervjuer var för få för att generalisera slutsatsen till 

en bredare grupp av både adoptivföräldrar samt familjerättssekreterare. Dock kan 

bedömningen av generaliserbarheten av en kvalitativ studie vara problematisk. Alvesson och 

Sköldberg (2008) menar att kvalitativa studiers generaliserbarhet ofta betvivlas eftersom de 

vanligtvis jämförs med kvantitativa forskningsresultat. Däremot menar också Alvesson och 

Sköldberg (2008) att detta beror på hur generaliserbarhet definieras.  

”Om man endast räknar med regelbundenheter på ytan så finns det naturligtvis inget skäl till varför ett 

mönster som tidigare konstaterats skulle gälla för flera tillfällen. Endast en statistisk studie som kan uttala sig 

om sannolikheten för att de konstaterade sambanden ej uppkommit av en slump är då berättigad till en 

generalisering – med angiven sannolikhet” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 53). 

Om det då är ”den rådande normen” att enbart se generaliserbarhet utifrån vad som statistiskt 

kan bevisas, så fastställs generaliserbarheten av föreliggande studie som låg. 

Reliabilitet avser studiens tillförlitlighet och syftar till se hur mätningsmetoden används 

(Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2003). Det gäller härmed inte bara att mäta det som 

studien påstår sig att göra utan mätningen måste även gå rätt till, utan slumpmässiga fel, för 

att skapa hög reliabilitet (Esaiasson et. al., 2007). Dessutom ökar reliabiliteten om resultaten 

är varaktiga, de förändras alltså inte efter tid och rum eller intervjuare et cetera. Ett sätt att 

säkra reliabiliteten i denna studie var att formulera intervjufrågorna för att bli så tydliga som 

möjligt för att förhindra olika tolkningsmöjligheter som kan leda till varierande svar, vilket i 

sin tur försämrar tillförlitligheten (Larsson et. al., 2005). För att öka denna studies reliabilitet 

låg fokus på noggrannhet inom analysfasen för att undvika slumpmässiga fel i materialet. 

Dock var de teman som intervjufrågorna byggde på i denna studie, det vill säga utsatthet, 

delaktighet, bemötande och professionellt förhållningssätt, vaga och detta ledde till olika 

tolkningar ifrån varje respondent. För att förhindra olika tolkningar av frågorna, definierades 

varje tema utifrån studiens egen tolkning av dem. Detta innebar att i samband med frågorna så 

förklarades temat utifrån som vad studien avsåg att undersöka. Exempelvis förklaras ordet 

”delaktighet” i studiens introduktionsavsnitt och på samma vis förklarades detta för 

respondenterna. Utöver detta är stabiliteten av resultaten i denna studie tveksam då 

medgivarutredningar förändras i och med nya lagar och liknande, vilket gör att upplevelsen 

kring fenomenet kan bli annorlunda över tid.  
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4.5 Etiska frågor 

Etik är en betydelsefull del av forskning då undersökningar ofta baseras på interaktioner med 

människor, vilket leder till att forskaren måste ta hänsyn till dessa människor ur en moralisk 

och etisk utgångspunkt. Etiken genomsyrar alla delar av en studie och forskaren bör vara 

medveten om att finna alternativ till hur etiska dilemman skall lösas om sådana uppstår 

(Kvale, 1997). Därmed finns det uttalade regler för hur de etiska kraven inom forskningen 

skall uppfyllas för att därigenom värna om forskningens deltagare (Vetenskapsrådet, 2002). I 

föreliggande studie bejakades etiken alltigenom undersökningens process och detta 

diskuterades med ansvarig handledare för att öka det etiska medvetande samt förhindra 

uppkomsten av etiska svårigheter. 

Alla som deltog i studien blev införstådda med vad studien innebar genom ett missivbrev som 

tilldelades samtliga respondenter i samband med intervjuerna (Se bilaga 1). Missivbrevet 

förklarade studiens syfte och upplägg och det förtydligade även att deras deltagande var 

frivilligt och vilka rättigheter respondenterna hade utifrån forskningsetiska krav. Dessa 

rättigheter innebar att respondenterna hade rätt att avbryta samarbetet när som helst, neka till 

att svara på frågor och att de kunde ta tillbaka svar om de önskade. Missivbrevet signerades 

sedan av respektive respondent vilket i sin tur innebar att de samtyckte till att ställa upp i 

studien. Samtliga respondenter erhöll dessutom en kopia av missivbrevet där de även fann alla 

nödvändiga kontaktuppgifter som kunde behövas om de ville ställa en fråga eller till och med 

avbryta sitt deltagande. 

Då respondenterna i denna studie uppgav personuppgifter, till exempel namn och adress, var 

det viktigt att dessa uppgifter hanterades varsamt för att de icke skulle hamna i ”fel” händer. 

För att upprätthålla konfidentialitet gentemot respondenterna nämns inga personliga uppgifter 

i studien och respondenterna benämns istället med siffror och bokstäver. Innan intervjuerna 

upplystes dessutom respondenterna om vilka som skulle ta del av deras personuppgifter, 

nämligen jag och min handledare, vilket de även godkände i samband med det underskrivna 

missivbrevet. Utöver detta förklarades att studiens empiriska material enbart skulle användas 

till forskning och att materialet sedan kommer raderas då studien är godkänd och publicerad. 

Utöver detta gjordes respondenterna delaktiga i undersökningen då de blev tilldelade deras 

respektive transkribering. Detta ökade likaså rättssäkerheten eftersom respondenterna fick 

chansen att tillägga eller ändra sina uttalanden. 

5 Resultat och analys 

I detta kapitel kommer resultatet av denna studie redovisas. För att göra det på ett strukturerat 

och mer förståeligt sätt kommer varje frågeställning besvaras var för sig och svaren inom 

frågeställningarna har blivit uppdelade i teman för att göra resultaten tydliga för läsaren. 

Dessa teman består av; delaktighet, utsatthet, bemötande och professionellt förhållningssätt. 

Kapitlet avslutas sedan med en ytterligare underrubrik, "analys", där svaren från båda 

frågeställningarna kopplas samman med relevanta teorier och tidigare forskningsresultat.  

5.1  "Hur upplevde adoptivföräldrar sin egen delaktighet och utsatthet i sin 

egen medgivarutredning?" 

Denna frågeställning skapades utifrån tanken att klienter som befinner sig under utredning, 

oavsett av vilken anledning, kan uppleva sig själv som utsatta då deras liv granskas. Därmed 

genomsyrade denna frågeställning intervjuerna med adoptivföräldrarna och målet var att 

spegla båda temana, delaktighet och utsatthet, utifrån deras erfarenheter. Därför har också 

svaren delas upp efter dessa teman för att ge en djupare förståelse av dess betydelse. 
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Resultatet bygger på intervjuer med adoptivföräldrar med olika erfarenheter av adoption. 

Respondenterna delades upp efter vilken tidsperiod de adopterade deras barn, respondenterna 

benämns som med siffrorna 1, 2 och 3 (se 4.2.1 Urval). 

5.1.1 Delaktighet 

Frågan om hur adoptivföräldrarna upplevde sin delaktighet i medgivarutredningen skiljde sig 

aningen mellan respondenterna. Det fanns flertalet gemensamma åsikter mellan respondent 1 

och 2 medan respondent 3 skilde sig ifrån mängden. Respondent 1 och 2 ansåg inte att de 

hade någon större delaktighet i medgivarutredningen samt att de tyckte att de var i händer på 

en myndighetsperson som man inte betvivlar. Respondent 3 tyckte däremot att delaktigheten 

var god och att det inte fanns någonting att anmärka på gällande det området.  

Då frågan ställdes om respondent 2 kände att denne kunde ifrågasätta familjerättssekreteraren 

menade respondent 2 på att det upplevdes som att det gjorde man helt enkelt inte utan man 

gjorde som man blev tillsagd. En följdfråga var då om respondent 2 kände att detta berodde på 

rädsla för avslag varav svaret blev: ”... jag tänkte nog aldrig av rädsla utan mer kanske inte 

ifrågasätter, hon var ju en myndighetsperson för oss så man kände nog att man är i händerna 

på henne..." Detta var en gemensam tanke mellan respondent 1 och 2 medan respondent 3 

minns att upplägget på utredningen öppnade upp för bra diskussioner och reflektion. Samtliga 

respondenter ansåg dock att en ömsesidig kommunikation kunde öka delaktigheten. De tyckte 

att ju mer information de fick om hur utredningen skulle gå till och varför de var tvungna att 

redogöra för vissa frågor, desto mer delaktiga och mindre kränkta kände de sig. 

Respondenterna menade även att typen av kommunikation berodde till stor del på vilka 

egenskaper familjerättssekreteraren ifråga hade. Respondent 1a svarade på frågan om 

kommunikation kan öka delaktigheten i medgivarutredningar med att säga: "Ja det tror jag, 

men då måste det vara en människa som det går att ha kommunikation med och det är inte 

med alla som det funkar och då ska man nästan ha rätt att byta." De egenskaper som alla 

respondenterna efterfrågade var erfarenhet och professionalitet. Respondent 3 tillade även att 

det inte enbart beror på familjerättssekreteraren, hur pass god kommunikationen är utan att det 

även hänger på en själv. Respondent 3 ansåg att de som föräldrar båda var öppna människor 

som var vana vid att prata om sig själv vilket ledde till att det kändes naturligt för dem att 

diskutera de frågor de fick under medgivarutredningen. 

Alla respondenterna har adopterat mer än ett barn vilket har lett till att de har genomgått flera 

medgivarutredningar. Dock finns det en väsentlig skillnad då respondent 1 och 2 blev tvungna 

att göra lika omfattande medgivarutredningar för varje barn medan respondent 3 fick en 

"enklare" medgivarutredning när de adopterade ett syskon, vilket respondent 3 också såg som 

logiskt och ansåg att det hade varit onödigt med en till lika stor medgivarutredning när det 

hade gått så kort tid emellan. Respondent 1 menade på att medgivarutredning nummer två 

upplevdes som trög, speciellt då det enbart gått cirka ett år sedan förra medgivarutredningen 

och respondent 1b tillade att: "Jo, det kändes lite som vad sjutton..?" Respondent 2 ansåg 

dock att det blev en positiv skillnad på medgivarutredningarna och att andra gången 

upplevdes som bättre än den första med tanke på både delaktigheten och kommunikationen 

med familjerättssekreteraren. Respondent 2 beskrev detta med:  

"… när vi gjorde första utredningen så kände jag att då hade man ingenting att säga till om i stort sett men 

däremot när vi gjorde andra utredningen då så tyckte jag att då hade vi en lite äldre kvinna som hade mycket 

erfarenhet av det här som det blev en helt annan kontakt med på direkten, så där kände jag mer att det var en 

dialog och diskussioner på ett helt annat sätt men då hade man ju och andra sidan sin egen erfarenhet också.” 

Samtliga respondenter fick också ta del av medgivarutredningsmaterialet när bedömningen 

var skriven och respondent 3 poängterade att de även fick ta del av det skrivna underlaget 
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under medgivarutredningens gång och fick på så vis delge sina synpunkter om någonting 

missuppfattats under samtalen eller om utredarna missat något. Detta menade respondent 3 

ökade deras möjlighet att vara delaktiga och påverka bedömningen vilket gjorde upplevelsen 

av utredningen än mer positiv. Även respondent 2 fick ta del av medgivarutredningsmaterialet 

under tiden som bedömningen gjordes, men bara under den andra medgivarutredningen vilket 

också respondent 2 beskriver som bra för delaktigheten. 

5.1.2 Utsatthet 

Som det beskrevs i tidigare stycke skilde sig upplevelsen av att vara under utredning mellan 

respondenterna. En klar skillnad var att respondent 1 och 2 kände sig mer utsatta och 

granskade än respondent 3. Respondent 1a betonade detta genom att säga: "Jag kände mig 

maktlös, utelämnad. Väldigt utelämnad kände jag mig… Nu hade vi inget att dölja men jag 

kände mig utelämnad, ja och det kommer jag ihåg än idag". Vidare uttryckte respondent 1a: 

"… vad ska dom hålla på och riva i allt för? Man kände sig orättvis, alla andra skaffar ju 

barn utan att dom vart granskade...".  

Respondent 1 och 2 talar båda om att de undrar vad som hade hänt om de hade ansetts av 

familjerättssekreterarna, som avvikande ifrån de normer som bedömningen i 

medgivarutredningen bygger på. Hade de exempelvis fått ett avslag om de haft någon 

sjukdom såsom diabetes eller en prick i registret hos kronofogden? Respondent 1a tillade:  

"Nu var ju vi fläckfria men vad hade hänt om vi hade gjort en liten grej då, som kanske var en engångsgrej, 

det vet man ju inte. Hade vi blivit stoppade då eller hade det gått och prata och resonera, att det här har hänt 

för fem år sen men det kommer inte hända nå mer. Det vet inte jag". 

Respondent 2 ansåg också att oron inför medgivarutredningen förmodligen hade varit större 

ifall något i ens liv ”föll utanför ramarna” men att så inte var fallet för dem heller. Respondent 

2 talade dock om vissa upplevda kränkningar som skedde under den första 

medgivarutredningen. Dels blev respondent 2 och dennes partner tvungna att göra en 

medicinsk utredning för att fastställa att de inte kunde få barn på "naturlig" väg och dessutom 

talade familjerätten om för dem att väntetiden för att starta medgivarutredningen kunde bli 

lång då de hade andra fall att ta hand om och de ansåg att adoption var ett "lyxproblem". 

Bägge händelserna upplevde respondent 2 som väldigt sårande och att de kände att det var 

familjerättssekreterarnas egna åsikter som styrde. Dock menar respondent 2 att motiven till 

uttalandet om "lyxproblemet" och efterfrågan av den medicinska utredningen, blev förståeliga 

i efterhand då de kunde se på händelserna utifrån ett större perspektiv. Men att det inte gick 

att förstå detta under medgivarutredningens gång eftersom de befann sig mitt i det och var 

därmed i en utsatt situation. 

Respondent 3 menade däremot att de båda upplevde medgivarutredningen som positiv 

överlag och att de fick ett gott bemötande ifrån familjerättssekreterarna. De tyckte även att 

medgivarutredningen hade ett logiskt upplägg och att frågorna kändes relevanta för att 

bedöma om de var lämpliga adoptivföräldrar.  

Ingen av respondenterna tyckte att det faktum att de var under utredning påverkade deras liv i 

övrigt utan alla höll med om att medgivarutredningen bara "måste göras" och de accepterade 

detta. Dessutom berättade både respondent 1 och 2 att de i efterhand förstår att utredningen 

var för barnens skull och att det är viktigt att myndigheten ser till att barnen får bra föräldrar. 

Samtliga respondenter anser att de aldrig ångrat beslutet att adoptera.   
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5.2 "Hur upplever familjerättssekreterare att de kan bemöta 

adoptionssökande föräldrar utifrån ett professionellt förhållningssätt?" 

För att besvara denna frågeställning används materialet ifrån de intervjuer som gjordes med 

två familjerättssekreterare. De har båda lång erfarenhet av medgivarutredningar och därmed 

anses de besitta god och användbar kunskap. Svaret på frågeställningen har delats upp i två 

teman för att förtydliga resultatet, dessa två teman är ”bemötande” och ”professionellt 

förhållningssätt”. Respondenterna benämns under denna frågeställning med bokstäver, 

nämligen respondent A och B (se 4.2.1 Urval). Detta för att tydliggöra vilka som är 

adoptivföräldrar och vilka som är familjerättssekreterare.  

5.2.1 Bemötande 

Definitionerna av ordet bemötande var många under de båda intervjuerna dock gick det att 

sammanställa ett flertal gemensamma tankar. Den starkaste betoningen låg på att ett gott 

bemötande av adoptivföräldrarna grundades på respekt. Vad respekt egentligen innebär 

upplevdes av respondenterna som komplicerat att svara på men båda respondenterna menade 

på att som professionell familjerättssekreterare bör man vara lyhörd och möta 

adoptivföräldrarna med en viss ödmjukhet. Exempelvis talar respondent A om att de 

adoptivföräldrarna som kommer till familjerätten kan ha provat andra vägar att få barn och 

respondent A beskriver detta genom att säga:  

”… man måste ha en ödmjukhet för människor som kommer för det är så att de kanske under många år försökt 

få barn och kanske har gått på fertilitetsutredningar och behandlingar och sen kommer dom hit och så ska 

dom utredas igen och det är också nåt man ska prata om tycker jag, att man förstår det”  

Respondent A menar även på att tillsammans med adoptivföräldrarna bör man belysa det 

faktum att de är under utredning och tala öppet om detta, vilket respondent A anser vara en 

del av att bemöta människor med respekt, respondent A förklarar:  

    ”Det handlar ju mycket om att man har en respekt för dom som kommer, de är ju ändå utsatta. De är under 

utredning och det ska man inte sticka under stolen med tycker jag för då luras man på något sätt”  

Respondent B talar också om att respekt innebär att förstå att alla människor är olika, vilket 

måste tas hänsyn till:  

”Det är ju väldigt viktigt att möta alla, ja alla dom vi möter här och möta med respekt och ha en, ja, ett 

respektfullt förhållningssätt överhuvudtaget och vara öppen för att människor uppfattar frågeställningar som 

vi kanske inte uppfattar som så känsliga kan uppfattas utav dom som känsliga och man behöver ha en 

ödmjukhet över att det är olika och är olika för alla människor”. 

En annan aspekt av bemötande består enligt båda respondenterna av kommunikation och 

ömsesidigt informationsutbyte. De poängterar vikten av att förklara och diskutera varför 

familjerätten måste ställa vissa frågor och varför adoptivföräldrarna måste gå igenom en 

medgivarutredning. En del av denna sorts bemötande finns i den obligatoriska 

föräldrautbildningen som alla adoptivföräldrar måste genomgå innan de får ansöka om 

adoption. Utbildningen blev obligatorisk år 2005 och i samband med detta blev det 

kommunens ansvar att antingen hålla i utbildningen eller kunna hänvisa till en lämplig och 

godkänd sådan (Socialstyrelsen, 2008). I föreliggande studies aktuella kommun är det 

familjerätten själva som står för föräldrautbildningen, berättar respondenterna och detta anses 

som gott då det leder till att familjerätten kan kontrollera kvalitén av utbildningen. Båda 

respondenterna förklarar att under utbildningen får adoptivföräldrarna chansen att ställa frågor 

både till de familjerättssekreterare som håller i utbildningen samt de andra adoptivföräldrarna 

som de möter i samband med dessa träffar. Respondenterna menar på att adoptivföräldrarna 
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kan vid utbildningen ställa lite mer praktiska frågor angående exempelvis hembesök och så 

vidare. Respondent A beskriver vad föräldrautbildningen bland annat fyller för funktion: 

”Det är ju två familjerättssekreterare härifrån då som utbildar under 21 timmar och det gör också att de ser 

vilka vi är lite, man gör det i en utbildningssituation och det är mycket diskussioner och vi berättar noga om 

utredningen och vi säger att det är inte lätt att bli utredd. Alltså det är ju en utredningssituation och lite hur 

det går till och att det inte är meningen att… eller vi sitter inte inne med rätt eller fel och vi… ställer inte en 

massa frågor utan det är mer en diskussion under utredningen om olika ämnesområden då. Det tror jag är ett 

sätt som avdramatiserar att bli utredd…” 

En mycket viktig faktor är enligt respondenterna att det aldrig är samma 

familjerättssekreterare som utbildar och som sedan utreder. Respondent A förtydligar:  

”… dom vet att dom som utbildar inte kommer utreda och det är vi noga med att tala om och att det är 

sekretess emellan och vi pratar aldrig om vad som sägs på föräldrautbildningen, så dom har ju verkligen 

möjlighet att ställa frågor…” 

Gällande kommunikationen mellan adoptivföräldrarna och familjerättssekreterarna ansåg 

respondenterna att en öppen och rak dialog var av största betydelse. De båda talar om att det 

är viktigt att diskutera om det finns några tveksamheter angående bedömningen, på en gång 

under utredningen. Detta kan innebära exempelvis om det är någon fråga som 

familjerättssekreterarna anser att de inte fått ett ordentligt svar på eller om det finns 

tveksamheter om adoptivföräldrarnas chans till att få ett förslag för medgivande. Respondent 

A tillägger:  

”Men dom vet ju att dom ska få medgivande och är det så att dom ska få ett avslag så vet dom ju det innan, i 

god tid innan skulle jag vilja säga. För när det är faktorer som vi ser att vi kommer inte kunna gå upp med ett 

medgivande, då tar vi ju upp det och sen så pratar vi med… och sen får dom fundera över det och sen får 

dom komma tillbaks igen och vi berättar att man antingen kan göra så att man drar tillbaks och så avslutar vi 

medgivarutredningen eller också så kan man få det prövat”. 

Bemötandet hos familjerätten beskrevs inte enbart som det fysiska mötet mellan människor 

utan det talades även om praktiska saker runt omkring som kan påverka upplevelsen av 

familjerätten. Respondent B betonar detta med att förklara en del av sin syn på bemötande: 

”Det finns ju jättemånga delar i det, dels är vi jätteglada för våra nya lokaler, dom hoppas vi ger ett vänligt 

och trevligt intryck och en lugn miljö. Det är viktigt att kunna samtala ostört och låta alla tala till punkt och 

låta alla komma till tals i rummet och i samarbetssamtal där det handlar om föräldrar i konflikt så är det ju 

ofta ett högljutt tonläge och högljudda diskussioner, då är vi noga med att markera om föräldrarna inte uppför 

sig hövligt mot varandra. Men man kan inte hålla på och skrika skällsord och försöka få fram ett samarbete. 

Respektera tider och allt det här praktiska omkring och se till att båda föräldrarna får ungefär lika del i 

samtalet och i alla sammanhang där vi har samtal där det skriv utredningar, både medgivande och vård, 

boende och umgänge, skriver vi ju ner det som personerna berättar.”   

En känslig del av medgivarutredningen kan vara det ofrånkomliga hembesöket. 

Respondenterna anger att syftet med detta moment är att familjerättssekreterarna skall få en 

bild av det hem som barnet skall komma till. Denna bild sedan skall beskrivas i utredningen 

för att ge givarländerna möjligheten att ta del av beskrivningen. Återigen betonar 

respondenterna vikten av en öppen dialog, att helt enkelt tala om sina farhågor och 

funderingar innan själva hembesöket. Denna tankegång genomsyrade svaren ifrån båda 

respondenterna. Respondent B utvecklar på följande sätt: 

”Det är viktigt med förberedelser och att tala om varför man gör ett hembesök och pratar om hur det brukar 

gå till och när det gäller medgivarutredningar så handlar det ju om att vi ska beskriva de sökandes hemmiljö i 

utredningen och det är mycket lättare att beskriva när vi har sett det med egna ögon. Det handlar ju inte om 

att det ska se ut på ett visst sätt eller att det ska vara städat eller så. Sånt skriver vi aldrig i en utredning, 

många är rädda för det och då är det viktigt att sätta ord på det i förberedelserna, att det inte är det vi tittar på 
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utan vi pratar om OK, hur stor är bostaden, har de något rum avsatt till barnet? Tänker de att det är ett litet 

barn som ska dela rum så småningom? Närhet till förskolor, skolor och lekplatser? Nätverket, vart finns 

dom?  

Under intervjuerna med båda respondenterna blir det tydligt att en god kommunikation och 

bemötande är förutsättningar för adoptivföräldrarnas delaktighet i medgivarutredningarna. 

Detta anser respondenterna är viktigt för att skapa en god relation till adoptivföräldrarna samt 

att om adoptivföräldrarna anser att de är delaktiga inom sin medgivarutredning, så kan detta 

bidra till att adoptivföräldrarna upplever sig som mindre utsatta. Delaktigheten uppstår bland 

annat genom att adoptivföräldrarna får ta del av utredningsmaterialet samt att de ges 

möjligheten att påverka bedömningen genom att de kan tillägga saker som de anser att 

familjerättssekreterarna missat eller missuppfattat. Respondent A beskriver sina tankar om 

delaktighet:  

”Ett sätt är ju att ge information ordentligt om hur det kommer att gå till tycker jag. För har du inte den så kan 

du inte styra. Sen så får dom ju läsa igenom utredningen innan den är klar, alltså samtals referaten kan man 

säga, innan vi gör vår bedömning och där får dom ju ändra hur dom vill och jag är väldigt tillåtande. Så om 

det inte är något som jag tror kan vara en nackdel för dom så att säga, för det är ju den utredningen som ska 

skickas till landet så man får liksom ha en avvägning så att man inte skriver så att man styr och det förklarar 

vi också och sen också att har vi tveksamheter så tar vi upp det, att dom vet det väldigt tydligt. Annars är det 

ju en diskussion så på det sättet kan man styra då, sen är ju vi också låsta till att vissa områden måste vi 

utreda”. 

 5.2.2 Professionellt förhållningssätt 

En del av att kunna bemöta människor, som är i behov av hjälp, på ett professionellt sätt kan 

vara att förstå sin roll och sina gränser gentemot klienterna (Skau, 2007). Detta benämns i 

denna frågeställning som bland annat ett professionellt medvetande eller ett professionellt 

förhållningssätt. Inom denna del av frågeställningen diskuteras exempelvis lagstiftning, etik 

och attityden gentemot den egna yrkesrollen. 

Respondenterna förklarar att en medgivarutredning innefattar två handläggare, en 

huvudhandläggare som tar alla kontakter och skriver utredningen samt sköter 

uppföljningsrapporter och ensam handlägger vidare medgivarutredningar om 

adoptivföräldrarna vill adoptera ett syskon. Bisittande handläggare har samma uppgifter, 

förutom skrivandet, genom utredningen och fungerar dessutom som ett stöd för 

huvudhandläggaren. Båda handläggarna kan exempelvis diskutera olika frågor som uppstår 

samt ha möjligheten att rådgöra med varandra under skrivandet av utredningen och på så vis 

menar respondenterna att genom att vara två handläggare kan de göra en bättre bedömning. 

En annan anledning till att de är två handläggare menar respondenterna också är av 

rättssäkerhets skäl för adoptivföräldrarna och respondent B tillägger att: 

”Vi har precis samma ansvar i utredningen. Däremot så är det bara en som är huvudhandläggare som vi säger 

då och det innebär att det är den personen som skriver och som sköter kontakterna och handlingar och sådär, 

men vi är båda lika ansvariga för utredningen”.  

Respondent A menar också att de är två handläggare för att utredningen skall hålla vid en 

eventuell överklagan men om så är fallet är det oftast huvudhandläggaren ensam som går upp 

i nämnden och motiverar bedömningen. Därmed menar respondent A även att det är mycket 

viktigt att följa de lagar och riktlinjer som finns eftersom det kan hända att ärendet överklagas 

och att det då uppstår ett krav på att försvara det förslag som givits och då måste 

huvudhandläggaren kunna motivera sin bedömning utifrån lagstiftningen. 

Då det inte är ovanligt att adoptivföräldrar ansöker om att adoptera syskon till sina barn, 

vilket då leder till ännu en medgivarutredning av den förre huvudhandläggaren, påpekar 
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respondenterna att det är väsentligt att skapa en god relation med adoptivföräldrarna redan 

ifrån början. Respondent A menar på att de lär känna adoptivföräldrarna ganska väl och säger 

att: 

”Ja vi följer ett ärende så att säga, så jag har ju ärenden som har varat i många år och vill dom ha syskon så 

ringer dom mig och så utreder jag för syskon. Men då har jag ju gjort flera uppföljningsrapporter, skrivit 

yttrande till tingsrätten och så och gjort en medgivarutredning, så jag känner ju dom ganska bra…” 

Hur pass personliga respondenterna blir i relationen till adoptivföräldrarna anser 

respondenterna beror på adoptivföräldrarnas personligheter. När frågan om respondent A 

anser att det är svårt att urskilja sin roll som utredare samt om respondent A tror att 

adoptivföräldrarna själva upplever svårigheter med detta, blir svaret: 

”Så kan det vara beroende på hur man är som person tror jag, vissa är ju mer slutna och tycker att det är en 

myndighet och det får man respektera tycker jag, medan andra blir väldigt öppna och liksom ”hej hej”. Så det 

ser väldigt olika ut och det handlar mycket om vem vi möter tror jag. På nåt sätt får man förhålla sig till det 

då. Vissa är mer formella och då tar man en mer formell roll. Sen är vi ju en myndighet och det kommer man 

inte ifrån”. 

 Vidare talar respondent A om gränser inom sin yrkesroll och utvecklar detta genom: 

”Jag tror det handlar om erfarenhet och har man jobbat länge så lär man sig vart gränserna går, som jag hejar inte 

först på folk på stan eller i andra sammanhang utan dom får heja först på mig. Vill dom komma och prata så får 

dom göra det. Det är också att dra en gräns men jag tycker det ska ligga på dom”. 

Respondent B tillägger vikten av att respektera adoptivföräldrarnas integritet: ”… men man 

ska ju inte utreda mer än vad som behövs, så att man känner att man kan göra en bedömning 

och för att göra en bra bedömning så behöver man ju belysa alla dom här 

frågeställningarna…”  

Under intervjuerna talas det också om att enligt Socialstyrelsen (2008) skall 

familjerättssekreterarna under medgivarutredningarna, fungera som representanter för barnet 

som förhoppningsvis skall adopteras. Frågan är dock hur respondenterna relaterar till det 

okända barnet och hur de anammar detta okända barn in i det dagliga arbetet. Respondent B 

anser gällande denna punkt, att det är viktigt att hela tiden försöka tala om det okända barnet 

med adoptivföräldrarna och att dessutom ”… ha ett barnperspektiv och försöka få in 

barnkonventionen och lagstiftningen med barnets bästa som finns överallt då.” Respondent A 

anser att fokus skall ligga på det framtida barnet och menar på att det är deras ansvar på 

familjerätten att se till att barnet kommer till en lämplig miljö och att ”… det är inte våran 

skyldighet att föräldrar får barn.” 

Utifrån ett professionellt förhållningssätt får respondenterna även svara på frågor beträffande 

de etiska aspekterna kring medgivarutredningar. De båda menar dock att det ej finns några 

skrivna etiska regler gällande enbart medgivarutredningar men att de följer de riktlinjer som 

finns i socialtjänstlagen samt sitt eget förnuft om vad som är rätt och fel. Ifall de uppstår 

etiska dilemman eller om respondenterna upplever behovet av att diskutera svårigheter inom 

arbetet, så har de tillgång till handledning varannan vecka. De har dessutom gruppträffar med 

sina kollegor en gång i veckan och planeringsdagar två gånger per termin. Respondent A 

tillägger: 

”Sen har vi ju våra arbetsgrupper. Vi har ju arbetsgrupper för adoption där vi som handläggare för adoption 

diskuterar ärenden ibland, så diskuterar vi mer etiskt där och dilemman som vi har, om vi tycker vi behöver 

det med hela gruppen. Annars är man ju två och två så att man kan prata då.” 
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5.3 Analys  

Analysavsnittet baseras på de teman som återgavs i resultatet för att på ett tydligare sätt 

redovisa kopplingen mellan resultat och teori samt tidigare forskning.  

5.3.1 Förutsättningar för delaktighet 

I resultatet gick det att urskilja olika uppfattningar om den upplevda delaktigheten men ett 

tydligt drag var att de adoptivföräldrar som adopterat för cirka 30 år sedan, hade ganska 

överensstämmande berättelser om deras känsla av delaktighet. Adoptivföräldern, som 

adopterade för ca sju år sedan, hade däremot en annan syn på delaktigheten i dennes 

medgivarutredningar vilket då visar att den upplevda delaktigheten skiljde sig mellan 

adoptivföräldrarna.  

Dock gick det att urskilja att samtliga adoptivföräldrar hade liknande tankar om definitionen 

av begreppet delaktighet. Ett genomgående inslag var kommunikationens betydelse för 

delaktigheten. Möjligheten att föra en öppen dialog med familjerättssekreterarna ses av 

adoptivföräldrarna som en nödvändighet för att skapa en förståelse för varandra. Detta 

fenomen beskrivs även av de Haes, Godfried, Oort, Smets och Zandbelt (2006) som 

poängterade vikten av en god kommunikation för ökad delaktighet mellan läkare och patient. 

De Haes et. al., (2006) definierade kommunikation med språkets betydelse, både det 

kroppsliga och verbala. Denna tankegång går även att överföra till denna studie då 

kommunikationen mellan respondenterna och deras familjerättssekreterare inte enbart består 

av vad som sägs utan också hur.  

Med hjälp av en fungerande kommunikation kan det uppstå ett gott samspel mellan 

adoptivföräldrarna och familjerättssekreterarna. Detta poängterades som viktigt för samtliga 

adoptivföräldrar. En av adoptivföräldrarna ansåg att relationen med familjerättssekreterarna 

som skötte deras medgivarutredning, var god och beskrev dessa familjerättssekreterare som 

empatiska, lyhörda och kommunikativa personer. Dessutom ansåg denna adoptivförälder att 

familjerättssekreterarna verkade kunniga på sitt arbetsområde vilket i sin tur ingav ett 

förtroende för dem. Samma adoptivförälder menade också att familjerättssekreterarna gav 

dem som föräldrar möjligheten att rätta till eventuella missförstånd som skett under 

utredningen vilket därmed ökade känslan av delaktighet. Dessa egenskaper som framställdes 

som positiva hos familjerättssekreterarna tas även upp av Sahlsten, Larsson, Lindencrona och 

Plos (2005), som beskrev i sin undersökning vikten av det goda samspelet mellan 

sjuksköterskor och patienter. Sahlsten et. al., (2005) kom fram till att ett gott samspel uppstår 

då det talas till varandra på ett förståeligt sätt och att den ene lyssnar när den andre talar. 

Dessutom menar Sahlsten et. al., (2005) att möjligheten för patienter att påverka sin egen vård 

ger en känsla av makt, kontroll och delaktighet, som i sin tur kan utjämna den maktobalans 

som Holm (2002) beskriver kan uppstå mellan myndigheter och dess klienter, på grund av 

klientens beroendeställning till myndigheten. Samtliga adoptivföräldrar var nämligen 

beroende av familjerättens bedömning för att få ett medgivande som gav dem möjligheten att 

adoptera sina barn. Adoptivföräldrarna poängterade också att de tyckte att det var positivt att 

de fick ta del av utredningsmaterialet då det gav dem chansen att kommentera det som hade 

skrivits om dem, vilket i sin tur ledde till att känslan av delaktighet ökade.  

I intervjuerna med familjerättssekreterarna talas det om att känslan av delaktighet hos 

adoptivföräldrarna kan minska adoptivföräldrarnas upplevelse av utsatthet. 

Familjerättssekreterarna menade att god kommunikation och möjligheten att påverka ens egen 

bedömning kan bidra till delaktighet, vilket i sin tur skapar ett bättre samarbete mellan 

familjerättssekreterarna och adoptivföräldrarna. En liknelse till detta går att finna i de Haus et. 
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al., (2006) undersökning om kommunikationen mellan läkare och patienter. De Haus et. al., 

(2006) menade att patienters delaktighet kan vara en positiv faktor för deras tillfrisknande då 

det kan höja deras självförtroende inför att hantera sin egen situation. De Haus et. al., (2006) 

resonerade även om att delaktighet kan ge en känsla av kontroll av sitt eget liv vilket i sin tur 

kan uppmuntra patienten att på ett mer avslappnat sätt delge läkaren om sin sjukdom. I de 

Haus et. al., (2006) undersökning studeras kopplingen mellan kommunikationen som finns 

mellan läkare och patient och patienternas upplevda delaktighet. Dock beskriver de Haus et. 

al., (2006) kommunikationen som den kroppsliga och verbala, inte det exakta innehållet som 

respondenterna i föreliggande studie berättar om. Däremot går det att urskilja en koppling 

mellan delaktighet som bättrar på patienters tillfrisknande och delaktighet som förminskar 

adoptivföräldrarnas utsatthet. Dessutom är begreppet kommunikation fyllt av både vad som 

sägs mellan människor samt hur det sägs.  

Under samtliga intervjuer gick det att uppfatta en viss överensstämmelse angående vilka 

företeelser som krävs för att uppnå en känsla av delaktighet. Dock hade det varit önskvärt att 

ytterligare jämföra adoptivföräldrars och familjerättssekreterares syn på delaktighet. 

Familjerättssekreterarna ansåg att adoptivföräldrar definitivt är delaktiga i sina 

medgivarutredningar, dels på grund av deras möjlighet att påverka men även för att det finns 

en öppen dialog alltigenom utredningen. Det vore dock intressant att undersöka om 

adoptivföräldrarna delar samma tanke och i så fall i vilken mån? I en studie av Florin, 

Ehrenberg och Ehnfors (2006) jämförs tankarna om delaktighet mellan sjuksköterskor och 

patienter. Målet med undersökningen var att ta reda på sjuksköterskornas tanke om hur pass 

delaktiga patienterna ville vara i sin egen vård, stämde med patienternas egen vilja. I studien 

visade resultatet att patienterna oftast föredrog en mer passiv roll gällande sin egen 

delaktighet, än vad sjuksköterskorna trodde att de ville. Detta visar också på att trots att 

människor kan definiera delaktighet på liknade vis så behöver det ej betyda att alla upplever 

samma behov av det. Kan det även vara så att familjerättssekreterarna tror att 

adoptivföräldrarna är nöjda med sin delaktighet, fast det egentligen är så att flertalet av dem 

har en större önskan om ökad delaktighet? En av familjerättssekreterarna berörde detta då 

denne påpekade att hon trodde att adoptivföräldrarna kunde ta upp svårigheter som de 

upplevde men att det också kunde vara så att de inte vågade på grund av att de upplever 

familjerättens maktposition. Dock kunde familjerättssekreteraren inte fastställa detta då 

tanken ej har bekräftats.   

5.3.2 Medvetenhet om utsattheten 

Tillsammans med adoptivföräldrarna diskuterades utsatthet, det vill säga om de upplevde sig 

som utsatta under utredningstiden. Maktutövande från familjerättssekreterarna och den 

medföljande upplevda känslan av maktlöshet för adoptivföräldrarna, var ett genomgående 

tema som dök upp under dessa frågor. En av adoptivföräldrarna betonade flertalet gånger 

under sin intervju att de som föräldrar upplevt sig väldigt granskade och menade att de känts 

sig oerhört maktlösa och utlämnade i sin medgivarutredning. 

I Bourdieus (1992) fältteori beskrivs maktaspekten som strider om kapital som sker inom 

respektive fält. Kapital kan definieras olika men det kan enbart ses som ett kapital om det 

anses vara betydelsefullt av personerna inom fältet (Bourdieu, 1992). I denna fråga kan fältet 

vara arbetet kring medgivarutredningar och kapitalet är i sin tur möjligheten till 

tolkningsföreträde. Det går då att utläsa att familjerättssekreterarna som håller i 

medgivarutredningarna, besitter en viss auktoritet som har givits till dem i egenskap av 

myndighetspersoner och som ger dem ett tolkningsföreträde över adoptivföräldrarna. Vilket i 

sin tur leder till att adoptivföräldrarna upplever sig underlägsna i förhållande till 
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familjerättssekreterarnas makt. De kan dock ifrågasätta familjerättssekreterarna och strida mot 

maktobalansen genom att motsäga sig medgivarutredningen men då kan inte 

adoptivföräldrarna fortskrida sin ansökan om adoption och förlorar därför i det långa loppet. 

Detta försök till att återställa maktbalansen beskrivs av Skau (2007) som menar att ett 

motstridigt beteende ”… är alltid förknippat med ett visst risktagande och en fara för 

sanktioner” (s.38).  

En annan fråga som diskuterades i intervjuerna med familjerättssekreterarna var den om hur 

de bedömer vilka som är ”lämpliga” adoptivföräldrar? Vilka är egentligen kriterierna för att 

anses vara en god förälder och vad är avvikande i denna fråga? En av familjerättssekreterarna 

talade om att bedömningen av adoptivföräldrarna skall ses utifrån en helhet och att det sällan 

skedde att någon av de adoptivsökande avvikit sig från ”normen”. Hon menade att som 

adoptivförälder skall man kunna ”lotsa” in sitt barn i det svenska samhället och måste därmed 

överensstämma med de värderingar som det svenska samhället omfattas av i stort. Men vad 

menas då med ”samhällets normer” och vilka är egentligen ”värderingarna som det svenska 

samhället omfattas av i stort”? Dessa frågor om normer och värderingar kan kopplas till 

Bourdieus (1992) fältteori, där det talas om doxa, det vill säga trosföreställningar. Bourdieu 

(1992) menade att varje fält har införstådda trosföreställningar som under år av reproduktion 

blivit så pass accepterade att de ses som ”självklara” och därmed blivit doxa. Om fältet i 

denna fråga är Sverige som stat, kan det vara så att vissa normer och värderingar angående 

samhällets syn på familjen har blivit doxa utifrån historiens upprepning av dem? Detta kan 

sedan kopplats till familjerätten om fältet specificeras ytterligare. Frågan är då hur samhällets 

syn på familjen anammas av de anställda inom familjerätten. Bourdieu (1992) beskriver att 

inom varje fält finns det personer som anses ha en viss auktoritet då de besitter en särskild 

mängd kapital, som ses som värdefullt av de resterande inom fältet. Inom denna fråga kan 

kapitalet beskrivas som möjligheten till tolkningsföreträde vilket har getts till 

familjerättssekreterarna som i och med det har makten att bedöma vad som är ”rätt” och ”fel” 

angående vad som definierar en lämplig förälder. Adoptivföräldrarna står därför i en 

underordnad maktposition gentemot familjerättssekreterarna och måste på så vis "rätta" sig 

efter ”maktens” syn på den ”goda” familjen. Däremot skriver Bing (2003) om hur familjen 

som social konstruktion förändras i takt med samhällets utveckling och därmed gör så även 

den gemensamma uppfattningen om familjebegreppet. Familjens struktur och funktion hör 

strakt ihop med de rådande samhällsvärderingarna och familjen kan ses som en institution 

som påverkas av politiska och kulturella svängningar. Hur skall då adoptivföräldrarna förhålla 

sig till detta och hur ska familjerättssekreterarna veta vilka normer de skall gå efter i 

bedömningen av lämpliga föräldrar, om definitionen av detta ständigt förändras?  

5.3.3 Upplevelser av bemötande 

Familjerättssekreterarna beskrev i sina intervjuer att ett gott bemötande grundas på respekt, 

lyhördhet och ödmjukhet. De poängterade att det var viktigt att förstå att adoptivföräldrarna 

som de mötte befann sig i en utsatt situation och att detta skulle belysas. En av 

familjerättssekreterarna menade på att om man kringgick det faktum att adoptivföräldrarna 

var under utredning, var det som om man på något vis lurade dem. Istället skulle man 

diskutera detta för att på så vis bearbeta känslan av att vara i en utredningssituation. Holm 

(2002) ansåg att ett gott bemötande handlade om empati och den professionelle hjälparens 

förståelse för andras problem, vilket starkt påminner om familjerättssekreterarnas tankar om 

bemötande. Holm (2002) fann dessutom i sin undersökning att ju längre professionell 

utbildning hjälparen hade, desto större var den empatiska förmågan vilket ledde till ett 

förbättrat bemötande gentemot klienterna. Då båda familjerättssekreterarna i föreliggande 
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studie har en längre professionell utbildning bakom sig kan det konstateras att enligt Holm 

(2002) anses de ge sina klienter ett gott bemötande. 

En av adoptivföräldrarna berättade att i en av sina medgivarutredningar blev denne inte 

tillräckligt informerad om varför de som adoptivföräldrar var tvungna att genomgå vissa 

moment. Adoptivföräldern berättar vidare att eftersom de inte visste varför dessa moment var 

nödvändiga upplevde de detta som ett krav vilket i sin tur ledde till att de kände sig kränkta 

och dåligt bemötta av familjerättssekreterarna. Dessutom menade adoptivföräldern att 

familjerättssekreterarna förminskade deras problem med att få barn, då 

familjerättssekreterarna ansåg att adoption var ett ”lyxproblem” vilket även detta upplevdes 

som ett bemötande som var kränkande. Sahlsten, Larsson, Lindencrona och Plos (2005) 

poängterade att en viktig faktor till ett gott sampel och bemötande, mellan sjuksköterskor och 

patienter, var att sjuksköterskorna talade med patienten på ett sätt som patienten förstod. 

Därutöver var det väsentligt att sjuksköterskorna var lyhörda inför patientens egen utsaga om 

dennes problematik. Sahlsten et. al., (2005) menade även att samspelet förbättrades om 

sjuksköterskorna och patienterna strävade mot ett gemensamt mål. Dessa tankar kan kopplas 

till att samspelet och bemötandet ifrån familjerätten gentemot adoptivföräldern som blev 

kränkt var bristande, då familjerättssekreterarna inte talade så att adoptivföräldern förstod 

anledningen till de krävande momenten. Utöver detta lyssnade inte heller 

familjerättssekreterarna på adoptivföräldern tillräckligt och familjerättssekreterarna kunde 

därför inte sätta sig i adoptivförälderns situation utan förminskade istället adoptivförälderns 

utsatthet. 

5.3.4 Betydelsen av ett professionellt förhållningssätt 

I intervjuerna med familjerättssekreterarna talades det även om professionalitet och vad detta 

innebär. Båda familjerättssekreterarna har lång erfarenhet inom sitt yrke och de ansåg därför 

att de besatt god kunskap om hur man bemöter människor på ett professionellt sätt. 

Bemötande och professionalitet tas likaså upp av Holm (2002) och Holm menade att 

professionalitet inom det vårdande yrket, till exempel socialt arbete, hörde starkt ihop med 

empatisk förmåga. Holms (2002) tanke var dessutom att ju längre professionell erfarenhet och 

utbildning man hade desto högre var den empatiska förmågan gentemot andra människor. 

Holm (2002) fann i sin undersökning att professionell utbildning påverkade självkännedomen 

på det sättet att den ökade i och med utbildningens gång. Självkännedom menade Holm 

(2002) var en viktig faktor för den empatiska förmågan som i sin tur var en grund för att 

kunna förbättra bemötandet av de framtida klienterna. Även Skau (2007) tar upp att rollen 

som professionell bygger på empatisk förmåga och menar på att ifall ens arbetsuppgifter är att 

hjälpa andra, måste en av ens personliga egenskaper vara att kunna bry sig om andra 

människor. Frågan är då om de familjerättssekreterare som ställde upp i denna undersökning 

kan konstateras som professionella inom sin yrkesroll med hög empati och gott bemötande, 

eftersom de båda har lång erfarenhet och dessutom vidareutbildat sig efter sin 

socionomexamen?  

I intervjuerna med familjerättssekreterarna talas det också om gränser inom yrkesrollen och 

hur personliga de kan bli gentemot adoptivföräldrarna. En av familjerättssekreterarna menade 

på att det är upp till adoptivföräldrarna själva att bestämma hur relationen emellan dem ska se 

ut men att också båda parter måste förstå var gränserna går. Skau (2007) lyfter fram att en del 

av att förstå sin yrkesroll är att vara kapabel att balansera sin medmänsklighet samt 

professionalitet gentemot sin klient. Vidare menar Skau (2007) att det är väsentligt att arbetet 

har inslag av båda elementeten utan att något utav dem tar överhand då detta kan leda till 

negativa konsekvenser för klienterna. Exempelvis understryker Skau (2007) att i rollen som 
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professionell bör klientens privata angelägenheter respekteras och den professionelle skall 

förstå att dennes roll är hjälpa klienten på en annan nivå än vänskaplig. Följaktligen bör 

klientens integritet respekteras och betonas i det sociala arbetet. En av familjerättssekreterarna 

belyser dessa tankar om adoptivföräldrarnas integritet och menade att i en medgivarutredning 

är en av riktlinjerna att inte utreda ”för mycket”. Alltså gäller det för familjerättssekreterarna 

att enbart samla in det material de behöver om adoptivföräldrarna för att kunna göra en 

helhetlig bedömning. Familjerättssekreteraren menar vidare att det finns ingen orsak för dem 

att gå utanför dessa gränser då det enbart skulle spä på adoptivföräldrarnas utsatthet. 

Samtidigt betonar Skau (2007) att också klienten skall veta sina rättigheter och tillhörande 

skyldigheter. Detta talar båda familjerättssekreterarna om då de menar att det är viktigt att tala 

med adoptivföräldrarna om vad de har för möjligheter till att överklaga samt fatta egna beslut 

utifrån deras förutsättningar.  

6 Slutdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur adoptivföräldrar upplevde sin egen delaktighet 

och utsatthet i deras medgivarutredning. Utöver detta avsåg denna studie att ta reda på hur 

familjerättssekreterare som arbetar med medgivarutredningar, upplevde att de kunde bemöta 

adoptivföräldrar utifrån ett professionellt förhållningssätt. 

Med utgångspunkt i detta syfte, skapades följande frågeställningar: 

1. Hur upplevde adoptivföräldrar sin egen delaktighet och utsatthet i sin egen 

medgivarutredning? 

2. Hur upplever familjerättssekreterare att de kan bemöta adoptionssökande föräldrar utifrån 

ett professionellt förhållningssätt? 

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatet av denna studie visade det sig att det fanns betydligt fler aspekter på mina 

frågeställningar än vad jag trodde ifrån början. Det framgick också att en del av de som jag 

trodde var problematiska områden, inte alls var lika omfattande som jag föreställt mig. Hur 

det kom sig att jag hade funderingar kring adoptionsprocessen som sedan visade sig vara 

felaktiga tror jag i efterhand berodde på den okunskap jag hade om ämnet innan studien. 

Därför vill jag också poängtera vikten av att inte ha förutfattade meningar om ämnen man ej 

är insatt i, då verkligheten kan visa sig vara någon helt annan.  

Ett av de områden jag såg som bekymmersamma var adoptivföräldrarnas utsatthet i 

medgivarutredningarna. Därmed valde jag att belysa detta i studiens första frågeställning. Min 

tanke var att adoptivföräldrarna måste upplevt sig som diskriminerade och frustrerade över att 

behöva öppna upp hela sina liv för utredning och bedömning, speciellt då ”vanliga” föräldrar 

inte behöver göra detta. Dessutom beskrivs denna tankegång av Socialstyrelsen (2008) vilket 

då förstärkte min misstanke. I min första intervju med adoptivföräldrarna bekräftades flertalet 

av dessa tankar och jag kände att jag var inne på ”rätt” spår. Dock visade det sig att de andra 

två adoptivföräldrarna inte alls betonade utsattheten och frustrationen av att genomgå en 

medgivarutredning på samma sätt som de första adoptivföräldrarna. De ansåg mer att 

medgivarutredningen var en nödvändig del av adoptionsprocessen. Därutöver skiljde det sig 

en aning mellan dessa adoptivföräldrarnas svar då den ene beskrev sig själv som mer utsatt i 

den första medgivarutredningen, medan den andre adoptivföräldern inte uttryckte någon 

känsla av utsatthet i varken den första eller andra medgivarutredningen som denne 
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genomgick. Dock ansåg samtliga adoptivföräldrar att de förstod syftet med 

medgivarutredningen i efterhand oavsett om de känt sig utsatta eller inte. 

Vad kunde det då bero på, att de hade så olika åsikter? En reflektion är att en del av hur 

”lyckad” medgivarutredningar blir, beror på hur familjerättssekreteraren är som utför dem. 

Till exempel beskrev en av adoptivföräldrarna att i sin första medgivarutredning upplevde hon 

sig kränkt av familjerättssekreteraren på grund av vissa krav denne ställde samt att 

adoptivföräldern kände att de hade en dålig kommunikation sinsemellan. I den andre 

medgivarutredningen fick adoptivföräldern däremot en ny familjerättssekreterare och denne 

person upplevde adoptivföräldern som mycket bättre. Anledningen till detta trodde 

adoptivföräldern berodde på att hon tyckte att denna familjerättssekreterare hade ett mer 

professionellt arbetssätt på grund av längre erfarenhet av adoptionsfrågor samt att 

adoptivföräldern kände med en gång att kommunikationen dem emellan var baserad på 

ärlighet och empati.  

En annan fundering om varför adoptivföräldrarnas upplevelse av medgivarutredningen skiljde 

sig åt, var om det kan bero på hur arbetet och synen kring adoption överlag har förändrats 

över tid. Under intervjuerna med adoptivföräldrarna framgick det nämligen en väsentlig 

skillnad i svaren ifrån de adoptivföräldrar som adopterat sina barn under 1980-talet och 

adoptivföräldern som adopterat under 2000-talet. Alltså var adoptivföräldern som senaste 

hade adopterat sina barn betydligt mycket nöjdare med sin medgivarutredning än de andra. 

Kan detta innebära att adoptionsfrågor är mer utarbetade av myndigheterna i dagens samhälle 

jämfört med på 1980-talet? Eller kan det också bero på att adoptioner har blivit vanligare och 

därmed belysts och accepterats på ett annat sätt än för cirka 30 år sedan? En av 

adoptivföräldrarna, som adopterat sina barn på 1980-talet, beskrev dessutom att familjerätten 

hade refererat till deras ärende som ett ”lyxproblem”. Familjerätten hade, enligt 

adoptivföräldern, därför menat att de skulle hantera adoptionsärendet när det fanns tider över 

ifrån andra, mer viktiga ärenden. Denna förminskning av adoptivförälderns problem 

upplevdes som kränkande och för de som par var deras barnlöshet inget ”lyxproblem”. Då jag 

intervjuade familjerättssekreterarna om deras syn på adoptionsfrågor medgav en av dem att 

andra ärenden som till exempel befintliga barn i Sverige som far illa, var mer prioriterat än 

adoptionsärenden eftersom dessa barn kunde behöva akut hjälp. Däremot menade samma 

familjerättssekreterare att adoptivföräldrar också befinner sig i en utsatt situation då de måste 

involvera olika myndigheter i en oftast väldigt privat fråga, nämligen den att bilda familj. 

Vidare menade familjerättssekreteraren att detta bör man som professionell förstå och 

respektera. Därutöver beskrev även en av adoptivföräldrarna om hur den generella tanken om 

adoption såg ut på 1980-talet, hon menade att det ansågs vara ”fult” att tycka att en del av att 

adoptera var att göra ett barn en god gärning. Faktumet att adoption oftast ger ett fattigt barn 

bättre förutsättningar, skulle inte diskuteras i allmänna forum och det genomgående synsättet, 

beskriver adoptivföräldern, var att föräldrar adopterar på grund av barnlöshet och att det är 

enbart därför adoption sker. Varför det ansågs som ”fult” att medge att adoption också kan 

vara en god gärning kunde inte riktigt adoptivföräldern svara på men hon påpekade att synen 

på adoption ser annorlunda ut idag. Vilket hon i sin tur resonerade om att det kunde bero på 

att adoption är nuförtiden mer accepterat och därmed talas det om adoption på ett annat sätt. 

Dock uppstod andra frågor i och med intervjuerna med adoptivföräldrarna och en 

genomgående fråga var den om hur familjerättssekreterare bedömer vilka som anses vara 

”lämpliga” adoptivföräldrar? Vilka och vems normer anses egentligen vara de ”rätta” 

angående vad som betecknar en ”god” familj? Dessa frågor anser jag dessutom var en del av 

den utsatthet som adoptivföräldrar genomgår under medgivarutredningen, eftersom det kan 
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uppstå en oro hos adoptivföräldrarna att de måste uppnå vissa kriterier och det blir då viktigt 

att förstå vilka dessa kriterier egentligen är.  

 Resultatet visar att familjerättssekreterarna bedömer adoptivföräldrarna efter de värderingar 

som omfattas av det svenska samhället ”i stort” men hur förklaras dessa rent konkret? En av 

familjerättssekreterarna talade exempelvis om de demokratiska tankarna som vi har i Sverige 

idag och att det var värderingar som adoptivföräldrarna bör överensstämma med då de skall 

adoptera. Personligen kan jag hålla med om detta men att jag anser att när det gäller mer 

specifika beskrivningar om vilka egenskaper en ”lämplig” förälder bör inneha kan åsikterna 

om detta skilja sig åt och vems åsikter är då de ”rätta”? Flera av adoptivföräldrarna beskrev 

till exempel att de undrade vad som hade hänt om de hade ”fallit utanför ramarna”, det vill 

säga om något i deras liv hade bedömts som ”avvikande”? På vilka grunder kan egentligen 

adoptivföräldrar nekas adoption? Familjerättssekreterarna berättade att en återkommande 

orsak till att en del adoptivföräldrar fick avslag på sin adoptionsansökan, var hälsoskäl. Enligt 

familjerättssekreterarna skall adoptivföräldrarnas hälsa vara så pass god att de kan hantera de 

fysiska påfrestningar som ett barn kan innebär under hela barnets uppväxt, det vill säga cirka 

20 år. Hur ser då bedömningen ut ifall adoptivföräldrarna har exempelvis diabetes eller någon 

annan kronisk sjukdom som kan påverka deras framtida föräldraförmåga? 

Värderingar som kretsar kring begreppet familj tas även upp i avsnittet ”teoretisk 

referensram” och där beskriver Bing (2003) att familjen anpassar sig efter hur samhället 

förändras och att familjen är ett kulturellt och ideologiskt begrepp. Enligt min åsikt betyder 

detta att det är näst intill omöjligt att fastställa en klar definition av vad fenomenet familj 

betyder och innebär. Därför anser jag också att det är av största vikt att adoptivföräldrar och 

familjerättssekreterare kan tala om dessa svårigheter för att på så vis stilla adoptivföräldrarnas 

oro över att inte ”duga” som föräldrar. 

I resultatet poängteras också kommunikationens betydelse av samtliga respondenter och de 

menade att kommunikationen var väsentlig för att skapa en förståelse för varandra. Dessutom 

ansågs kommunikation vara grunden för delaktighet inom medgivarutredningarna. Genom 

alla intervjuerna blev det även ytterst tydligt för mig hur viktigt det är med en öppen och rak 

dialog mellan alla parter, speciellt i en utredningssituation. Att adoptivföräldrarna förstod 

syftet med de moment som de var tvungna att genomgå, att det var ett led i utredningen som 

kunde hjälpa dem att komma tillfreds med faktumet att de befann sig under utredning och att 

det även ökade förståelsen för varför medgivarutredningen var viktig.  Denna studies resultat 

visade utöver detta att det finns flertalet olika aspekter av delaktighet. Min slutsats är därmed 

att delaktighet för adoptivföräldrar under medgivarutredningar består av ett gott bemötande 

ifrån familjerätten, en ömsesidig kommunikation mellan bägge parter och att ges möjlighet att 

vara delaktig. Dessa förutsättningar för upplevd delaktighet beskrivs även i den tidigare 

forskning jag valt att belysa i denna studie därför upplevde jag att dessa tankar om delaktighet 

bekräftades genom mitt resultat. 

Betydelsen av ett gott bemötande var ett ämne som jag diskuterade i min andra frågeställning. 

I intervjuerna med familjerättssekreterarna förstod jag att vad som kännetecknar ett gott 

bemötande var invecklat att förklara. Däremot höll båda familjerättssekreterarna med om att 

bland det viktigaste var att lyssna på adoptivföräldrar och att sedan prata igenom 

medgivarutredningen steg för steg så att det inte blev några missförstånd eller liknande. Efter 

intervjuerna med adoptivföräldrarna gick det att utläsa ett samband mellan 

familjerättssekreterarnas definition av ett gott bemötande och adoptivföräldrarnas tolkning av 

begreppet. Då dessa åsikter var enhetliga med varandra samt att de tidigare 
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forskningsresultaten visade på samma uppfattningar om bemötande, anser jag att mitt resultat 

överensstämmer med andra vetenskapliga studier. 

I mina frågeställningar diskuterade jag även innebörden av ett professionellt förhållningssätt. I 

intervjuerna var det svårt att fastställa exakt vad begreppet professionalitet egentligen 

omfattar i och med att det finns ett antal aspekter att belysa inom området. Dock bekräftade 

studiens resultat vissa teoretiska tankar, till exempel Skaus (2007) och Holms (2002) 

beskrivning av att vara i en professionell roll vilket består av bland annat personliga 

egenskaper såsom empatisk förmåga. Holm (2002) påpekar dessutom vikten av ha en viss 

självkännedom för att på så vis förstå sin egen roll i en profession. Min tanke är också att en 

del av att vara professionell består av att vara medveten om just sin roll och vilka gränser 

rollen innefattar. Enligt mig består socialt arbete överlag av att arbeta med på olika vis utsatta 

människor. I just denna deltog respondenter i egenskap av att de en gång befunnits sig i 

situationen som adoptivsökande och att de beskrev deras utsatthet i relation till att deras liv 

blev offentligt och att deras integritet blev satt ur spel. I rollen som professionell anser jag att 

det finns en nödvändighet att lyfta detta faktum och att samtidigt försöka främja den 

integriteten som faktiskt kvarstår. Därutöver menar jag att en del av professionalitet består av 

att ha en ödmjukhet inför sina klienter då de är redan i en underordnad maktposition eftersom 

de befinner sig i en beroendeställning. Det finns därför ingen anledning till att utsätta dem för 

ytterligare påfrestningar. Detta poängterade också en av familjerättssekreteraren, alltså att i en 

utredningssituation begås myndighetsutövning och detta går inte att undvika men att 

underlätta. Som jag beskrev i föregående stycke, är det inte enkelt att beskriva professionalitet 

vilket i sin tur gör att det är av yttersta vikt att hålla diskussionen om detta vid liv. Enligt mig 

består socialt arbete i sin natur av konstanta skiftningar därför att varje klient som 

socialarbetare möter, är unik med olika krav och behov. Följaktligen blir det ytterst viktigt att 

de professionella inom yrket lära sig att ständigt balansera de aspekter som uppdagas i 

samband med varje klienten. Dock anser jag att viktigast av allt är det alltid finns en 

medvetenhet om dessa oändliga konflikter som dyker upp alltigenom arbetes gång. 

Sammanfattningsvis anser jag att jag fick mer än väl en grund för att skapa en diskussion 

kring ämnet medgivarutredningar, utifrån det insamlade materialet. Mitt mål var att kunna 

beskriva upplevelser kring delaktighet, utsatthet, bemötande och professionellt 

förhållningssätt, vilket jag också anser att jag har gjort alltigenom studien. En av mina 

slutsatser är att flera av dess begrepp går in i varandra, vilket har lett till att jag anser att de är 

förutsättningarna för varandra. Alltså att det ena inte kan förklaras utan det andre. 

Anledningen till att jag finner denna studie som viktig är dels på grund av att det enligt mig 

finns en brist av liknande forskning vilket jag dessutom fann belägg för då jag själv sökte 

efter vetenskapliga artiklar. Således ser jag denna studie som ett komplement till forskningen 

av adoption utifrån adoptivföräldrars synvinkel. Dessutom ville jag öka förståelsen för 

adoptivföräldrars tyngande situation, närmare bestämt att de blir tvungna att göra sina liv 

officiella beträffande angelägenheter vi andra ser som privata och intima.    

6.2 Metoddiskussion   

Valet av en kvalitativ metod för denna undersökning om hur adoptivföräldrar upplevde sin 

delaktighet och utsatthet under deras medgivarutredning samt hur familjerätten upplever att de 

kan bemöta dessa adoptivföräldrar, anser jag varit den mest lämpliga. Min motivering till 

detta metodval var att syftet med denna studie var att belysa upplevelser och fokusera på 

respondenternas emotioner angående ett visst fenomen, nämligen känslan av att vara under en 

medgivarutredning för internationell adoption. Då det gäller att försöka förstå en annan 
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människas uppfattning om ett främmande område anser jag inte att en kvantitativ metod kan 

på ett önskvärt vis mäta detta. En kvantitativ undersökning kan inte, enligt mig, fånga de 

betydelsefulla nyanserna i talet, kroppsspråket och tonläget. Dessa uttryck kan vara centrala 

för analysen av en intervju samt att de kan ge en djupare förståelse av respondenternas 

berättelse. Därför anser jag att det främsta tillvägagångssättet för att icke gå miste om detta 

var intervjuer. 

Dock var inte genomförandet av intervjuerna problemfria eller enkla. Min tanke var att 

använda mig av tematiskt öppna intervjuer med ett få antal frågor och vissa förberedda 

följdfrågor för att på så vis öppna upp för en bredare och mer levande diskussion. Till mångt 

och mycket blev så fallet men på vissa frågor föll svaren kort och samtalet kunde stundtals dö 

ut. Orsaken till detta kan vara flera och dessutom skiftade kvalitén mellan intervjuerna av 

respondenterna, vilket gör det svårare att fastställa exakt vilka frågor som kunde gjorts om. 

Inför intervjuerna hade jag skapat två olika intervjuguider, en för intervjuerna med 

familjerättssekreterarna och en för adoptivföräldrarna. En av svårigheterna med 

intervjuguiderna var att vissa frågor inte blev så tydliga på grund av de teman studien byggde 

på. Det vill säga att frågor med begrepp såsom utsatthet och professionellt förhållningssätt 

blev jag tvungen att förklara närmare så att respondenterna skulle förstå vad var jag 

efterfrågade. Frågorna blev då mer ledande och styrda än jag hade tänkt. Varför det blev så 

tror jag berodde på att jag hade en så pass klar uppfattning om hur jag definierade de otydliga 

begreppen att jag inte reflekterade tillräckligt över hur respondenterna skulle tolka dem. 

Därutöver ställdes frågorna som bestod av begreppen utsatthet och professionellt 

förhållningssätt till familjerättssekreterarna, vilket ledde till jag antog att de i egenskap av 

deras professionella yrkesroll, skulle förstå innebörden av dessa begrepp utan vidare 

förklaring. Dock kunde exempelvis testintervjuer ha används för att förhindra detta men jag 

fann det tämligen problematiskt att utföra testintervjuer då frågorna var tydligt inriktade på 

medgivarutredningar. Tyvärr betydde detta att testrespondenten behövde antingen genomgått 

en medgivarutredning eller arbeta/arbetat med dem själv. Därmed fann jag det inte lämpligt 

att göra testintervjuer eftersom det hade upplevts som riktiga intervjuer med tanke på 

testrespondenternas förförståelse för ämnet. Ur en etisk aspekt anser jag att det inte hade känts 

rättvist att utsätta någon för en intervju bestående av känsliga frågor utan att de egentligen 

skulle komma till användning. 

Gällande platserna för intervjuerna lät jag respondenterna själva bestämma var deras intervju 

skulle äga rum. Detta gjordes för att förenkla deras möjlighet att bli intervjuade, då de flesta 

av adoptivföräldrarna bodde relativt långt ifrån stadens centrum och därmed ansåg jag att det 

blev enklare för mig att komma till dem än tvärtom. Det fanns dock i förväg bokade lokaler 

på Mälardalens högskola men då respondenterna bodde på sådant avstånd från denna plats 

kände jag att det hade upplevts otrevligt att be dem ta sig dit, speciellt då jag anser att 

besvärligheterna borde ligga hos mig som forskare istället för tvärtom. Eftersom alla 

intervjuer med adoptivföräldrarna tog plats i respektive hem blev intervjuerna avbrutna ett 

antal gånger av barn som ville ha uppmärksamhet och telefoner som ringde.  Vid ett 

intervjutillfälle då intervjun skulle ske med en fader som adopterat två barn, ville hans fru 

dessutom delta i intervjun vilket jag inte var beredd på. Mina frågor var anpassade till en 

person vilket jag försökte poängtera för paret men fadern menade på att han behövde att sin 

fru närvarade för att då kunde hon komplettera hans minne. Eftersom det inte fanns tid att 

ändra frågorna, fick jag ställa dem till båda två. Det visade sig vara givande att båda makarna 

deltog då de, precis som fadern påpekade, kompletterande varandra och de kunde även rätta 

varandra om någonting inte stämde. Dessvärre fann jag att det uppstod problem i 

transkriberingen av deras intervju då de avbröt och talade i mun på varandra. Det blev en 
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annan logisk ordning och struktur på utskriften av denna intervju än på de andra men 

slutresultatet gick bra att analysera.     

Den tidigare forskningen som presenteras i denna studie anser jag varit relevant för 

undersökningsområdet. Alltigenom analysen av intervjuerna har tankar ifrån den tidigare 

forskningen gjort sig påmind och jag fann även flera gemensamma resultat. Till en början 

tyckte jag att det var svårt att finna vetenskapliga artiklar som berörde mitt ämnesområde 

vilket också var väldigt frustrerande. Jag upptäckte att de flesta undersökningar som gjorts om 

adoption har varit utifrån adoptivbarnens vinkel och de få artiklar jag fann om 

adoptivföräldrar redogjorde för deras upplevelser efter att de mottagit sina adoptivbarn. 

Utifrån denna brist på tidigare forskning om adoptivföräldrars syn på den inledande delen av 

adoptionsprocessen, fick jag tänka ur ett större perspektiv. Jag fick använda mig av sökord 

som var mer vida begrepp än adoption och adoptivföräldrar. Därför valde jag att inrikta mig 

på delaktighet, bemötande, professionalitet och utsatthet. Majoriteten av de artiklar jag valde 

beskrev delaktighet inom vårdyrket men eftersom denna yrkesinriktning påminner om socialt 

arbete anser jag att det gick att dra kopplingar mellan deras forskningsresultat och min studie. 

Dessutom beskrev en del av forskningen flera av mina sökord i samma undersökning såsom 

exempelvis professionalitet och bemötande vilket återigen gick att hänvisa till mitt eget 

resultat.   

I avsnittet ”teoretisk referensram” valde jag att belysa olika maktaspekter samt försöka 

beskriva de roller som uppstår i samband med myndighetsutövning. Jag ville därutöver 

skildra maktspelet inom medgivarutredningar och även tankar om tolkningsföreträde 

angående värderingar och normer. Därför ansåg jag att Bourdieus (1992) fältteori var 

intressant för denna studie då teorin diskuterar värden såsom auktoritet och 

trosföreställningar. Enligt mig går det dessutom att få klarhet i föreliggande studies frågor om 

makt och utsatthet, genom att använda Bourdieus (1992) fältteori. Gällande rollerna inom 

myndighetsutövning gick det i min mening att urskilja tydliga samband mellan teori och 

resultat. De tankar som Skau (2007) tar upp angående professionalitet och att vara klient 

bekräftades med denna studies resultat. Exempelvis menar Skau (2007) att professionalitet 

bland annat bygger på en balansgång mellan empatisk förmåga och förnuft, vilket också 

beskrivs i intervjuerna med familjerättssekreterarna. Sammantaget anses samtliga teoretiska 

aspekter som relevanta för denna studies syfte. 

6.3 Vidare studier 

För att ge en djupare förståelse av föreliggande studies ämne skulle det varit önskvärt att 

expandera undersökning med att exempelvis intervjua adoptivföräldrar och 

familjerättssekreterare från andra städer. På så sätt hade det varit möjligt att undersöka om det 

finns någon geografisk skillnad beträffande tankar kring medgivarutredningar. Det hade 

dessutom varit av intresse att intervjua de adoptivföräldrar som blivit nekade adoption, då det 

kunde bidra till en helhet av bilden om utsatthet inom medgivarutredningar. Därutöver visade 

denna studies resultat vissa tendenser till att spekulera om det kanske även skett en förändring 

i synen på adoption i Sverige. För att vidare undersöka om dessa tendenser kan fastställas 

skulle det vara tänkvärt att utveckla forskningen med att intervjua adoptivföräldrar över en 

längre tidsperiod. För att ytterligare förbättra bemötandet av adoptivföräldrar inom 

familjerätten betraktas vidare studier av detta ämne vara nödvändigt. 
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Bilaga 1, Missivbrev                                                              

Västerås 6 april 2011 

Hej, 

Jag är en student på Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och 

rehabilitering vid Örebro universitet/Mälardalens högskola och som självständigt 

examensarbete (c-uppsats) på termin 6 ska jag göra en undersökning om hur adoptivföräldrar 

upplever sin egen delaktighet och utsatthet i en medgivarutredning. Examensarbetet kommer 

även att belysa hur familjerättssekretare upplever att de kan bemöta adoptivföräldrar utifrån 

sin professionella yrkesroll. 

Om detta ämne vill jag göra en intervju med dig. Intervjun beräknas ta ungefär 

30-40 minuter. Examensarbetet är planerat i enlighet med forskningsetiska regler, vilket 

innebär bl.a. att ditt deltagande är frivilligt och att obehöriga inte har tillgång till 

intervjumaterialet. 

Dina kunskaper och erfarenheter är mycket värdefulla för mig och därför vill jag få chansen 

att intervjua dig. 

 

Tack på förhand. 

 

Vänliga hälsningar. 

 Karin Thorell (karinthorell@hotmail.com, telefonnummer: 0733-888 335) 

 

Handledare: 

Regina Ylvén, regina.ylven@mdh.se, 016-15 32 64 

 

Underskrift:     Ort och datum: 
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Bilaga 2, Intervjuguide Familjerätt 

 
Inledning: 

- Presentera mig själv; namn, linje. 

- Presentera arbetet; syfte, bakgrund, motivering, vart och hur materialet skall användas. 

- Frivilligt deltagande samt rätt att vägra besvara frågor. 

- Samtycke till inspelning samt anteckningar av intervjun. 

- Konfidentialiet, 2 personer (intervjuaren och arbetets handledare). 

- Tid för intervju beräknas till ca 30-45 min. 

- Samtycke till uppföljning eller vidare frågor? 

- Funderingar? 

 

Inledande frågor: 

- Hur länge har du arbetat på familjerätten i Västerås och hur ser din karriärbakgrund 

ut? 

 

- Hur länge har du arbetat aktivt med medgivarutredningar och vilken roll spelar du 

inom dem? 

 

Bemötande: 

 

- (”Att bli utredd är att vara i en utsatt situation, med en ingående och personlig 

granskning i en känslig fråga” (Socialstyrelsen, 2008, s.20) Detta är ett citat taget ur 

Socialstyrelsens handbok för adoptioner.)  

Hur ser ni på att adoptivsökande föräldrar kan uppleva att de är i en utsatt situation 

under deras medgivarutredning och hur arbetar ni kring detta? 

 Hur ingående är medgivarutredningen angående de sökandes privatliv, till 

exempel relationer och bakgrund? 

 Hur ser ni på de sökandes rätt till integritet och hur arbetar ni med detta? 

 

 

Professionell yrkesroll: 

 

- Hur utformas er bedömning/utredning av den lagstiftning ni är ålagda att följa? 
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 (Enligt Socialstyrelsen) ni skall representera det okända barnet, som de 

sökande hoppas på att adoptera, hur upprätthåller ni detta genom 

medgivarutredningen? 

 

- Förutom de etiska riktlinjer som finns skrivna i socialtjänstlagen, finns det andra 

etiska anvisningar som ni upprätthåller?  

 Upplever ni att ni stöter på etiska dilemman under medgivarutredningarna? 

Om ja, beskriv hur och varför? 

 Vad har ni för förhållningssätt gällande de etiska aspekterna? 

 Finns handledning att tillgå på arbetsplatsen? 
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Bilaga 3, Intervjuguide adoptivföräldrar 

 
Inledning: 

- Presentera mig själv; namn, linje. 

- Presentera arbetet; syfte, bakgrund, motivering, vart och hur materialet skall användas. 

- Frivilligt deltagande samt rätt att vägra besvara frågor. 

- Samtycke till inspelning samt anteckningar av intervjun. 

- Konfidentialiet, 2 personer (intervjuaren och arbetets handledare). 

- Tid för intervju beräknas till ca 30-45 min. 

- Samtycke till uppföljning eller vidare frågor? 

- Funderingar? 

 

Inledande frågor: 

- När adopterade ni barn? 

 

- Hur många barn har ni adopterat? 

 

- Hur lång tid tog det för er ifrån det att ni ansökte om adoption till att ni fick hem era 

barn? 

 

- Vilket var ert motiv till adoptionen? 

 

Delaktighet: 

 

- Hur upplevde du din egen roll i er medgivarutredning? 

 

 Hur upplevde du din möjlighet att påverka bedömningen? 

 

- Kan du beskriva hur kommunikationen såg ut mellan dig och din 

familjerättssekreterare som ansvarade för er medgivarutredning? 

 Vad upplevde du var bra respektive dåligt i kommunikationen mellan dig och er 

familjerättssekreterare?  

  På vilket sätt tror du att kommunikationen har någon betydelse för den upplevda 

delaktigheten i en medgivarutredning? 
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Utsatthet: 

 

- På vilket sätt upplevde du familjerättens maktposition gentemot din egen under 

medgivarutredningen? 

 Om negativt, vad anser du att familjerätten kunde gjort annorlunda för att öka din 

känsla av delaktighet? 

 

- På vilket sätt upplevde du det att vara granskad påverkade ditt liv? 

 

- Hur upplevde du bemötandet ifrån familjerätten under utredningstiden? 

 

 Fanns det något du anser kunde sett annorlunda ut i medgivarutredning? 

 

- Vad är det bästa med möjligheten att få adoptera barn? 

 


