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Förord 
 
Denna uppsats har getts formen av en vetenskaplig tidskriftsartikel. Till 

skillnad från de flesta samhällsvetenskapliga studier används fotnoter som 

referenssystem. Det beror på att studien baseras på historiska arkivkällor som 

inte kan hanteras med parentessystemet. Vi vill här även passa på att ge ett 

stort tack till Lilly och Anna-Karin på kommunarkivet i Östersund för all tid, 

hjälp och engagemang under materialinsamlingen. Slutligen även ett stort 

tack till vår handledare Professor Klas Borell vid Mittuniversitetet för all tid 

och engagemang han har lagt ner på oss och denna uppsats genom hela 

processen.  
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I. INLEDNING 

I slutet av 1800-talet och under de första decennierna under 1900-talet sågs barn födda utom 

äktenskapet som något skamligt. För att undvika skammen reste många ogifta mödrar till 

andra orter för att där föda barn ”obemärkt”. För barn utom äktenskapet där föräldrarna inte 

kunde ta hand om barnen själva fanns bara två alternativ, att placeras på barnhem eller i 

fosterhem. 1917 kom dock en ny lag som gjorde det möjligt för dessa barn att bli ”legitima”. 

Barn kunde för första gången adopteras och ett nytt familjerättsligt förhållande etablerades. 

Ett adoptivbarn behandlades i rättsligt avseende som adoptivföräldrarnas barn och inte som de 

biologiska föräldrarnas. Adoptionen skulle ske för ”barnets bästa”. Men vad menades 

egentligen med ”barnets bästa”? Det som anses vara ”barnets bästa” idag är troligen inte vad 

som ansågs vara ”barnets bästa” under 1920- och 1930-talen. ”Barnets bästa” har beskrivits 

som ett hegemoniskt begrepp, det vill säga som ett begrepp som inte kan ifrågasättas, men 

dess innebörd varierar över tiden.  

Syftet med denna artikel är att genom en lokalhistorisk studie undersöka hur ”barnets 

bästa” definierats av myndigheter i adoptionsärenden under perioden 1925-1934. Vilka var 

barnen som har adopterats i Östersund under denna tidsperiod och vilken roll har barnet 

tillåtits spela i adoptionsprocessen? Vilka var barnens biologiska föräldrar och vilka var de 

som har valts som de nya föräldrarna? Genom att besvara dessa frågor vill vi belysa två 

dimensioner bakom uppfattningen om ”barnets bästa” under perioden. Den ena dimensionen 

handlar om vad som under denna tid utgjorde en bra och ”god familj” och den andra 

dimensionen handlar om barnets roll i processen och i vilken utsträckning barnet sågs som en 

aktör i sammanhanget.  

Historiska studier är relativt ovanliga i socialt arbete och framför allt inom området 

adoption.1 Trots denna avsaknad av studier av historiskt slag innebär det inte att denna typ av 

studier inte kan ha betydelse för socialt arbete idag. Genom att studera hur innebörden av det 

hegemoniska uttrycket ”barnets bästa” förändrats över tid kan det tydligare urskiljas nya 

innebörder som successivt lagts till och därmed skapa en bättre förståelse för hur ”barnets 

bästa” uppfattas idag.  

Artikeln disponeras på följande sätt. Inledningsvis behandlas adoptionspolitiken sedan 

1917. Därefter kommer en forskningsbakgrund där forskning om svensk adoptionshistoria 

presenteras och olika perspektiv på ”barnets bästa”. Därpå redovisas adoptionsprocessen och 

dess olika aktörer. Efter en kortare belysning av metodisk uppläggning och etiska 
                                                 
1 Se avsnitt 2 för ytterligare information.  
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överväganden följer en presentation av studiens resultat, med fokus på de biologiska 

föräldrarna, adoptivföräldrarna, barnet och uppfattningen om ”barnets bästa”. Avslutningsvis 

följer en kort diskussion. 

2. DEN SOCIALPOLITISKA BAKGRUNDEN 

Forskningen om adoption är idag omfattande, såväl i Sverige som internationellt, och inte 

minst gäller det forskningen om internationell adoption.2 Som tidigare nämnts är historiska 

studier om adoption mindre vanliga och få svenska forskare har belyst förändringar i 

adoptionspolitiken. Till undantagen hör dock Barbro Nordlöf3 och Cecilia Lindgren4 som 

båda studerat adoption i ett långt historiskt perspektiv; från den första adoptionslagens 

införande och fram till mitten av 1970-talet. Båda dessa studier är baserade på data från en 

och samma geografiska plats, Stockholm, och såvitt som det kunnat överblickas är denna 

studie den första om förhållandena utanför Stockholm. Även om få forskare direkt intresserat 

sig för adoption i ett historiskt perspektiv, har flera forskare intresserat sig för den 

socialpolitiska kontexten kring förändringar i adoptionspolitiken och när forskningsläget här 

nedan redogörs inkluderas även sådana bredare socialpolitiska studier. 

Svensk adoptionspolitisk historia 

Under 1900-talets början uppmärksammades de fattiga barnen och de definierades då för 

första gången som ett rikstäckande problemområde.5 I den intensiva samhällsdebatten, skapad 

ur en oro för den kommande generationen,6 ställdes frågor som varför dubbelt så många 

”oäkta” barn dör i spädbarnsålder och varför fosterbarn dör i högre grad jämfört med andra 

barn.7 De utom äktenskapet födda barnen hade det i viss mån svårare än andra: de kom oftare 

från knappa ekonomiska förhållanden, hade ingen arvsrätt till fadern och betraktades 

tillsammans med deras ogifta mödrar som ”skamliga”.8  

                                                 
2 Se till exempel; Broddzinsky, David & Schechter, Marshall (red.) (1990) The Psychology of adoption. New 

York: Oxford University Press; Bohman, Michael (1973) Adoptivbarn och deras familjer. En undersökning av 
adoptivbarn, deras bakgrund, miljö och anpassning. Stockholm: Almqvist & Wiksell.  

3 Nordlöf, Barbro (2001) Svenska adoptioner i Stockholm 1918-1973. Stockholm: Socialförvaltningen. 
4 Lindgren, Cecilia (2006) En riktig familj. Adoption, föräldraskap och barnets bästa 1917-1975. Stockholm: 

Carlssons bokförlag. 
5 Ohrlander, Kajsa (1992) I barnens och nationens intresse. Socialliberal reformpolitik 1903-1930. 
6 Lindgren (2006) 
7 Holmdahl, Barbro (2000) Tusen år i det svenska barnets historia. Lund: Studentlitteratur. 
8 Nordlöf, Barbro (1997) Barnets rätt och bästa. En studie i barnavårdsverksamheten i Stockholm. Stockholm: 

Stockholmia. 
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Förändringarna skedde genom nya reformer och lagar, till exempel barnlagarna år 

1917 som blev de första reglerande stadgarna inom området.9 Viktiga reformer genomfördes 

vid tiden för första världskrigets slut. Nya barnlagar innefattade Lag om adoption, som vann 

laga kraft den 1 januari 1918 och var den första lag som reglerade adoption i Sverige, och två 

andra lagar: Lag om barn utom äktenskap och Lag om äktenskaplig börd.10 Lagarna innebar 

även ett upphävande av en tidigare lag om ”ogift moders rätt att vara okänd”, vilket 

tillsammans med de nya lagarna stärkte barnets möjligheter i samhället.11 

De nya reformer utgick från ett borgerligt, liberalt välgörenhetsperspektiv men också 

från en ambition att ”uppfostra” de fattiga.12 Det var alltså ”utomstående” som definierade 

andra – i det här fallet fattiga - som ett problem. Normen för vad som var ”det goda livet” 

skulle nu uppfyllas.13 

I och med de nya lagarna fick barn födda utom äktenskapet en speciellt förordnad 

barnavårdsman som skulle se till barnets intresse. Faderskap och underhåll skulle fastställas 

och det blev barnavårdsmannens uppgift att se till att detta genomfördes.14 Här syns hur det 

normativa efterstävades då de som skulle sköta barnavården innehade yrken där hög moral 

och etik var väl representerade, som präster, lärare och läkare, dessa yrkesgrupper hade även 

obligatoriska platser i barnavårdsnämnden.15 Underhållet skulle betala för barnets uppehälle 

hos modern, fosterfamilj eller annan tillfällig placering inom den statliga omsorgen. Tidigare 

hade en fosterbarnslag reglerat omhändertagandet av barn men då fanns inga möjligheter för 

familjen att få barnet som sitt eget, utan barnet kunde när som helst tas ur familjen. Ingen 

arvsrätt fanns för fosterbarn, inte ens då de i vissa fall vistats i familjen under hela sin 

uppväxt, utan det krävdes att de skrevs in i testamentet för att efterlämnas något.16 

Adoptionslagen 1917 medförde det som idag benämns ”svag adoption” då arvsrätten 

som adoptionen medförde hade vissa begränsningar och adoptionen gick vid speciella 

omständigheter att häva. Lagstadgandet av adoption stärkte relationen mellan fosterbarn och 

fosterföräldrar men likställde inte den nya familjebildningen med den traditionella 

”kärnfamiljen” som var att betrakta som idealet. Genom bestämmelser om vilka som fick 

adoptera och adopteras, samt genom rättigheter och skyldigheter som barn och föräldrar inom 

                                                 
9 Nordlöf (1997) 
10 Svensk författningssamling (SFS)1917:376/377/378  
11 Holmdahl (2000) 
12 (ibid.) 
13 Ohrlander (1992) 
14 Nordlöf (1997) 
15 Lundström, Tommy (1993) Tvångsomhändertagande av barn. En studie av lagarna, professionerna och 

praktiken under1900-talet. Rapport i Socialt Arbete, 61. Stockholms universitet: Socialhögskolan. (Diss.) 
16 Nordlöf (2001) 
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en adoption kom att ha gentemot varandra reglerades tillämpningen av adoptionen. De som 

fick adoptera var personer över 25 års ålder. Singeladoptioner var tillåtna men var adoptanten 

gift fick denne enbart adoptera tillsammans med sin make/maka och hade de biologiska barn 

måste särskilda skäl föreligga för att adoptionen skulle vara giltig. Ett omyndigt barn fick 

enbart adopteras om dess biologiska föräldrar lämnat sitt godkännande och var barnet över 12 

års ålder krävdes även dess samtycke.17  

Senare i den svenska adoptionshistorien har enbart ett fåtal viktiga förändringar skett. 

År 1944 genomfördes två av dessa när föräldrar med biologiska barn inte längre var tvungna 

att uppfylla särskilda skäl för att få adoptera och hävning av adoption gjordes nu möjlig på 

fler grunder än tidigare.18 År 1958 stärktes adoption igen och vad som idag betecknas som 

stark adoption infördes. Nu fick adoptivbarn samma arvsrätt som biologiska barn och alla 

juridiska band till den biologiska familjen försvann. Även hävningen gjordes återigen svårare 

och adoptivföräldrarnas skyldigheter gentemot före detta adoptivbarn stärktes. Den sista större 

förändringen av lagstiftningen skedde år 1970 då möjligheten till hävning av adoption helt 

togs bort, samt att det då gjordes ändringar i förfarandet vid en internationell adoption.19 Det 

skedde genom tiden en successiv förändring av synen på ensamstående föräldrar. Slutligen på 

1970-talet sågs de ensamstående föräldrarna inte längre som ett problem och barnavårds-

männens verksamhet blev överflödig och kunde avvecklas.20 

Idag är nationell adoption inom Sverige mycket ovanligt och den adoption som finns 

beslutas genom ett rättsligt förfarande. Detta beslut grundar sig i den ”medgivandeutredning” 

som tjänstemän vid socialnämnden utför. Denna utredning ser till familjens tidigare och 

nuvarande levnadsförhållanden, hälsotillstånd, livsåskådning, uppväxt, utbildning, arbete, 

nuvarande barn i familjen, relationen till släkt och vänner samt motiv till adoption. Vid 

internationell adoption måste denna utredning vara gjord och godkänd innan barnet lämnar 

sitt födelseland.21 

”Barnets bästa” och ny familjebildning  

Redan innan 1917 års adoptionslag fanns det flera olika slags familjekonstellationer. Det var 

många barn som var inackorderade i fosterhem, levde som ”barn av familjen” och som inte 

                                                 
17 Lindgren (2006) 
18 Nu kunde adoptionen hävas inom en fem års period på grund av att barnet visade sig lida av psykisk störning 

eller av svår sjukdom som förelegat redan vid adoption men som adoptivföräldrarna varit omedvetna om. SFS 
1924:361, Lag om samhällets barnavård. 

19 Lindgren (2006) 
20 Nordlöf (1997) 
21 Arvill, Ebba S. & Svensson, Agnetha (2008) Adoption. Stockholm: Norstedts Juridik AB 
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visste annat än att de var familjens ”riktiga” barn. Problemet var att det i vissa fall och i 

dagens mening mer handlade om utnyttjande av barn för ekonomisk vinning.22 Detta skulle 

genom adoption undvikas då ett godkännande av adoptivhemmet krävdes och inget underhåll 

längre betalades ut. Under början på 1900-talet var de allra flesta barn som adopterades födda 

utom äktenskapet. Utomäktenskapliga barn var ett begrepp som visade tydligt på att de inte 

tillhörde normen.23 I och med lagen legitimerades och normaliserades den nya familjen, 

adoptivfamiljen, en familj som inte längre baserades på blodsband utan som beslutades genom 

lag. Tanken var att det skulle bli en familjekonstellation mer jämställd den biologiska. Med 

den nya lagen var även tanken att försummade barn skulle ”räddas” från sin misär och sina 

vanvårdande familjer till ett ”gott hem” med en ny familj. Adoption blev på ett sätt att ställa 

”den goda familjen” mot ”den otillräckliga” som en strävan från allmänheten att skapa 

”riktiga familjer”. Den ”riktiga familjen” framhävdes då att vara den hela och ”goda 

familjen”, dit ensamstående mödrar inte räknades. Det krävdes en familj för att fostra ett barn 

vilket gjorde att den moderliga instinkten inte längre var nog för ett föräldraskap. Det var i 

och med detta förändrade synsätt som adoptivfamiljskonstellationen normaliserades till 

skillnad från ensamstående/ogifta föräldrar.24  

Det skrevs i den nya lagen att ingen adoption fick beviljas som inte var till fördel för 

barnet. ”Barnets bästa” har också varit adoptionsverksamhetens styrande princip genom 

adoptionshistorien, men frågan är vem som tog det beslutet. Det var lagen som krävde 

”barnets bästa”, men domstolen som tog det juridiska beslutet. Domstolen skulle dock få in ett 

yttrande ifrån barnavårdsnämnden som låg till grund för domstolens beslut. 

Barnavårdsnämnden hade i sin tur delegerat ut till barnavårdsmannen att utreda motivet till 

adoption, vilken nämnden i allmänhet grundade sitt beslut på. Detta innebar att det i slutändan 

var hos barnavårdsmannen som makten om beslutet angående adoption låg och som därmed 

bestämde vilka familjer som fick bildas och vilka regler som gällde för en ”riktig familj”.25 I 

1924 års barnavårdslag tas också föräldraskapet upp och det innebar att det fanns möjlighet att 

(gå emot föräldrarnas vilja genom att hävda barnets behov) skydda barnet mot ”dåliga” 

föräldrar .26 

                                                 
22 Sköld, Johanna (2006) Fosterbarnsindustri eller människokärlek. Barn, familjer och utackorderingsbyårn i 

Stockholm 1890-1925. Stockholm Studies in Economic History, 49. Stockholm: Almqvist & Wiksell 
International. (Diss.) 

23 Nordlöf (2001) 
24 Lindgren (2006) 
25 (ibid.) 
26 Lundström (1993) 
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”Barnets bästa” är en ”princip” som är så pass positivt laddad att ingen kan sätta sig 

emot det. Det enda som förändrats är sättet att se på vad som är ”barnets bästa” genom 

historien. ”Barnets bästa” är även kontextbundet och måste ses mer som ett mål för handling 

snarare än en beskrivning av ett tillstånd. Synen på ”barnets bästa” har ett direkt samband till 

familjesynen genom historien.27  

Adoptionsprocessen och dess aktörer 

I barnavårdsmannens uppgift ingick allt som räknades till barnets rätt och bästa, vilket även 

innebar att denne kunde vidta åtgärder mot föräldrarnas vilja. Arbetsuppgifterna handlade 

dock främst om underhållsbidrag och faderskapsärenden.28 Barnavårdsmannen hade genom 

lag fått möjlighet att ingripa mot de föräldrar som inte uppfyllde föräldraskapet. De hade till 

och med rätt att kräva in pengar från föräldrarna genom införsel direkt från lön.29 Som uppgift 

hade barnavårdsmannen också att söka ekonomiska bidrag för modern och att ordna med 

bland annat barnhem och fosterhem. Alla barn födda utom äktenskapet fick per automatik en 

barnavårdsman och det skulle ses som en möjlighet snarare än ett straff för modern. 

Barnavårdsmannaskapet fortlöpte tills barnet fyllt 18 år om ingen anledning uppstod att 

upphäva det tidigare.30 Barnavårdsmannen skötte alla delar av en adoption, till exempel 

kontakten med modern och adoptivhemmet samt skrev ett yttrande till barnavårdsnämnden 

som tog de officiella besluten gällande vård av barn. Barnavårdsnämnden skickade i sin tur 

det styrkta yttrandet till rätten som tog det lagliga beslutet om adoption baserat på 

barnavårdsmannens ”utredning” och barnavårdsnämndens yttrande.31 

3. METOD OCH MATERIAL 

I likhet med många andra historiska studier bygger denna på arkivkällor.32 I 

Barnavårdsnämndens arkiv har ”Liggare för utomäktenskapliga barn” sökts igenom efter 

noteringar om barn som blivit adopterade. Efter detta gjordes en komplettering och jämförelse 

av noteringar i ”Förteckning över barnavårdsmannaskap u ä.”,33 varpå 55 adoptioner hittades 

mellan år 1925 och 1934. Därefter har dessa barns akter sökts fram i ”Akter i 

barnavårdsmannaskap upplagda i aktnummerordning”, varpå endast 34 akter om adopterade 
                                                 
27 Lindgren (2006) 
28 Nordlöf (1997) 
29 Bergman, Helena (2003) Att fostra till föräldraskap. Barnavårdsmän, genuspolitik och välfärdsstat 1900-

1950. Stockholm Studies in History, 69. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. (Diss.) 
30 Nordlöf (1997) 
31 Nordlöf (2001) 
32 Materialet är hämtat från Östersunds barnavårdsnämnds arkiv samt från Rådhusrättens domböcker. 
33 u ä. står för: ”utom äktenskap” 
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barn återfanns. Bortfallet beror troligen på att akterna följer med till annan barnavårdsnämnd 

då barnet adopterades utanför Östersund. I och med genomgången av detta material kunde 

sedan ”styvbarnsadoptioner” 34 och ”biologiska adoptioner”35 sorteras bort, då studien endast 

avsåg att utgå från ”nyfamiljsadoptioner”.36 Dessa adoptioner jämfördes sedan med 

adoptionsbesluten i domböckerna från respektive adoptionsår och kvar blev 11 barn som hade 

såväl biologiska mödrar som adoptivföräldrar skrivna i Östersund under adoptionsperioden.  

Varför valdes den tidsmässiga avgränsningen 1925 till 1934? Utgångsåret 1925 valdes 

därför att den första adoptionslagen trädde i kraft 191837 och att det förmodligen tog några år 

innan adoptionsprocessen hade prövats och utvecklats ordentligt. Dessutom finns något 

utförligare anteckningar och ett större antal adopterade barn efter 1925 och framåt. Ytterligare 

en anledning till startåret 1925 var att det 1924 antogs en ny barnavårdslag, där barnavården 

blev mer standardiserad och institutionaliserad än tidigare.38 1934 blev slutet på 

tioårsperioden då den 70-åriga sekretessen garanterat hade gått ut och materialet kunde 

användas utan särskild etisk prövning. 

Av den information som framkommit gjordes sedan en analys där synen på och 

framställningen av de biologiska föräldrarna, adoptivföräldrarna, barnet samt ”barnets bästa” 

tydliggjorts. Denna tolkades sedan mot forskningsbakgrunden och de historiska perspektiven 

på ”barnets bästa”, adoptionsprocessen och dess aktörer.  

Arbetet med akterna har på flera sätt varit komplicerat. Anteckningarna i materialet 

från barnavårdsnämndens arkiv är förda av tilldelad barnavårdsman och fördes oavsett om 

adoption var avsikten eller ej. En ojämn mängd information i akterna har dessutom skapat viss 

svårighet att få materialet jämförbart. I och med användandet av redan skrivet material finns 

en viss risk att materialet har manipulerats i efterhand. Det går heller inte att avgöra 

sanningsgraden i materialet, det vill säga om de faktauppgifter som ges är korrekta. Det har 

dock mindre betydelse i detta sammanhang eftersom studien vill frilägga de myndighets-

värderingar som fanns vid den här tiden.  

Etiska överväganden har gjorts under studien. Som tidigare nämnts har undersöknings-

perioden delvis valts utifrån att sekretesstiden har gått ut. Data har förvarats på ett säkert sätt 

och därefter makulerats. Med respekt för samtliga involverade och deras familjer har 

pseudonymer använts för barnen eftersom det finns en risk att dessa annars kan identifieras.  

                                                 
34 När en styvförälder väljer att adoptera barnet. Lindgren (2006) 
35 Oftast en förälder som väljer att adoptera sitt eget barn till exempel för att få bort stämpeln som 

”utomäktenskapligt barn” eller för arvsrättens skull. (ibid.) 
36 När barnet adopteras av en helt ny familj. (ibid.)  
37 Nordlöf (2001) 
38 Lundström (1993) 
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4. RESULTAT  

Vad var ur ett myndighetsperspektiv en ”riktig familj” och vilken roll tilldelades barnet i 

adoptionsprocessen? För att belysa dessa frågor följer i detta avsnitt en beskrivning av 

biologiska föräldrar, adoptivföräldrar och frågor som har att göra med barnets roll och 

”barnets bästa”. Dock inleds avsnittet med en lokalhistorisk bakgrund. Hur såg den lokala 

kontexten ut för de adoptionsärenden som ska studeras? 

En lokalhistorisk överblick 

Järnvägens ankomst till Östersund 1881 hade stor påverkan på stadens samhälls- och 

befolkningsutveckling. Vid mitten av 1910-talet var populationen i Östersund 10 000 och 

efter 1945 hade den fördubblats. Från sekelskiftet fram till 1930-talet var industri och 

hantverk de dominerande näringsgrenarna, men i toppen låg dock anställningarna på 

järnvägen.39 Om stadens befolkning 1930 delades upp i tre olika yrkeskategoriseringar stod 

företagare för mindre än en femtedel, tjänstemän för mindre än en tredjedel och arbetare för 

över hälften av yrkesrepresentanterna. Bland den totala befolkningen 1920 var cirka en 

tredjedel förvärvsarbetande, varav hälften av alla män och en knapp femtedel av alla kvinnor. 

Fram till 1950 ökade dock andelen förvärvsarbetande män och kvinnor konstant. Att vara 

arbetslös i början på 1900-talet var hårt och fattigdomen var påtaglig i Östersund. Fattigvård 

fanns men var mest till för dem som hade ”bristande arbetsförmåga” på grund av ålderdom 

och sjukdom. Efter första världskriget ökade behovet av fattigvård, och då främst på grund av 

sjukdom. Långt in på 1900-talet var tuberkulos ett av de stora problemen och orsakade 25-30 

procent av alla stadens dödsfall. Civilstatusen bland stadens befolkning förändrades betydligt 

under 1900-talet. 1870 uppges 60 procent vara ogifta men under 1900-talet var det allt fler 

som ingick äktenskap, och 1960 var över hälften av befolkningen gifta.40 Under dessa 

förhållanden levde de personer som legat till grund för studien.  

Översikt av adoptioner i Östersund 1925-1934 

Innan en övergång till att mer i detalj studera myndighetsbeskrivningar av biologiska 

föräldrar, adoptivföräldrar och frågor som har med barnets roll att göra, kan det vara lämpligt 

att ge en sammanfattande bakgrundsbild av adoptionsärendena. 

 

                                                 
39 Björklund, Jörgen (1986) Företagande och försörjning. I Sten Rentzhog och Ulla Andersson (red.) Östersunds 

historia III. Östersund: Jämtlands läns museums förlag. 
40 Wallentin, Hans (1986) Människors vardag. I Sten Rentzhog och Ulla Andersson (red.) Östersunds historia 

III. Östersund: Jämtlands läns museums förlag. 
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Tabell 1: Ärendebeskrivning vid adoptionen41 

Namn Kön Barnets 
ålder 

Moders 
ålder 

Faders 
ålder 

Tid i 
adoptiv-

hem 

Antal 
placer-
ingar 

Adoptiv- 
föräldrar 
gifta (år) 

Adoptiv- 
faders 
ålder 

Adoptiv-
moders 
ålder 

Solveig flicka 3år,11m 24 23 1år,2m 3 11 37 36 

Britta flicka 5år 19 22 3år,6m 2 15 44 41 

Sara flicka 1år,6m 25 25 1år 1 3 34 26 

Gudrun flicka 6år,11m 27 i.u. 6år 1 16-17 46 41 

Märta flicka 2år 37 i.u. 1år 2 3 27 29 

Maria  flicka 6mån 23 25 3mån 2 5 37 25 

Anna flicka 2år 21 i.u. 8mån 4 17 50 45 

Elvy flicka 7mån 20 i.u. 1mån 2 8 35 30 

Karl pojke 1år,11m 24 25 5mån 4 10 38 35 

Josef pojke 1år,9m 32 i.u. 1år 3 8 36 36 

Albert pojke 1år,6m 23 i.u. 5mån 3 12 34 37 
 

Av tabellen framgår att åtta av barnen är flickor och tre är pojkar och barnen var vid 

adoptionstillfället mellan 6 månader och nästan 7 år. De flesta av barnen är adopterade innan 

de fyllt 3 år och tiden i adoptivhemmet innan adoptionen genomfördes varierar stort och var 

kortast en månad och som längst 6 år (men de flesta var dock i adoptivhemmet kortare tid än 

ett år). Två utav barnen, (Sara och Gudrun) bodde endast i adoptivhemmet innan adoption, 

medan både Anna och Karl bodde på tre olika hem innan de slutligen hamnade i sitt 

adoptivhem. De biologiska föräldrarna var mellan 19 och 37, men endast en av de 16 stycken 

åldersangivna var under 20 och två över 30 år. Samtidigt varierade de 22 adoptivföräldrarnas 

ålder mellan 25 och 50 år, dock var endast fyra stycken under 30. Detta visar på en betydligt 

högre ålder hos adoptivföräldrarna än hos de biologiska. Alla barnen är som tidigare nämnts 

födda utom äktenskap och alla adoptivföräldrar var par som varit gifta från 3 år upp till 17 år 

innan adoptionen genomfördes.  

Framställningen av de biologiska föräldrarna 

I domböckerna finns inte mycket information om de biologiska föräldrarna. Den mest 

användbara informationen är tagen ifrån barnavårdsmannaakterna och de eventuella bilagor 

som fanns i form av korrespondens mellan myndigheter samt till andra berörda parter. I Elvys 

akt finns även bifogat ett utdrag från en faderskapsutredning och bifogat i Solveigs akt är 

utredningar om fattigvård och om samhällsvård från Stockholm.  

Gällande fyra av barnen i materialet är inte faderskapet fastställt varken genom 

erkännande eller dom. Endast i Annas fall är inte ens en eventuell fader angiven. Alberts 

angivne fader, som vid födseln var gift med en annan kvinna än modern, fick heller aldrig 

                                                 
41 All information om de biologiska fäderna har tagits med oavsett om de har blivit lagligt erkända eller ej. I 

antal placeringar har även adoptivhemmet medräknats. I tabellen står i.u. för ingen uppgift.  
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faderskapet fastställt, trots muntligt erkännande då han på grund av känslig situation ville ”i 

tysthet ordna denna sak”.42 Med utgångspunkt från den indelning som Lindgren använder sig 

av, där socialgrupp 2 består av mindre företagare och lägre tjänstemän och socialgrupp 3 

består av arbetare, anställda inom servicenäringen samt biträdespersonal,43 ser fördelningen ut 

som följer hos de med fastställt faderskap; restaurangarbetare, arbetare, volontär, 

handlare/slaktare, hotellvaktmästare, vilka alla skulle kunna kategoriseras till socialgrupp 3 

medan Saras fader var inspektör till yrket och kan som enda undantag klassas till socialgrupp 

2. Ingen utav föräldraparen var gifta med varandra, men Saras fader gifte sig med en annan 

kvinna efter barnets födelse och Annas fader var som tidigare nämnts redan gift. Bland 

mödrarna var åtta nämnda som ogifta eller inte nämnd med någon civilstatus alls. Två gifte 

sig senare med annan man och en kvinna var vid barnets födelse gift med annan. Dessutom 

kan två av mödrarna tolkas som att de har fött barn på annan ort som ”obemärkta”. Endast 

fyra mödrar benämns inte i samband med någon sysselsättning alls. Bland de yrken som var 

nämnda var två hembiträden, två tjänarinnor, en restaurangarbetare, en frisörska och till sist 

var en benämnd som ”hos pälshandlare”,44 därmed tillhör alla mödrar socialgrupp 3.  

I materialet är det föräldrarnas karaktärsegenskaper, ekonomiska förutsättningar samt 

bristande föräldraförmåga som framkommer. I Elvys faderskapsutredningen framlades bland 

annat att  ”Enligt uppgifter […], fortsätter hon alltjämt sitt lösaktiga leverne. Hon förefaller 

sakna varje begrepp om anständighet och moralisk hållning”.45 I ett senare brev från juristen 

till barnavårdsinspektrisen skrivs: ”helst som [hennes] uppgifter visat sig vara sorgligt 

otillförlitliga”.46 Bristen på initiativ till att söka inkomst framställs även vid två tillfällen 

angående Solveigs föräldrar; ”Har ej fast arbete och söker sig ej heller sådant”.47 Detta skulle 

kunna tolkas som karaktärssvagheter. Den ekonomiska ställningen är dock det som nämns 

flest gånger bland annat i begrepp som ”medellös och utblottad”,48 ”ekonomiska ställning 

mycket dålig”49 och ”befinna sig i sådana omständigheter att fattigvården måste ingripa”.50 

Endast en gång tas moderns dåliga hälsa upp som ett problem då ”modern är sjuklig”.51  

                                                 
42 Bilaga i barnavårdsmannaakt.  
43 Lindgren (2006) 
44 Ur barnavårdsmannaakt. 
45 Bilaga i barnavårdsmannaakt. 
46 Bilaga i barnavårdsmannaakt. 
47 Bilaga i barnavårdsmannaakt. 
48 Bilaga i barnavårdsmannaakt. 
49 Bilaga till domslut. 
50 Bilaga till domslut. 
51 Bilaga till domslut. 



11 

I informationen framställs de biologiska föräldrarna negativt med endast ett undantag: 

”Hemmet där fröken […] bodde med sitt lilla barn[…] var ju trevligt och bra på alla sätt och 

barnet var välskött och rart”.52 Trots detta blev dock barnet omhändertaget för samhällsvård. 

Sammanfattningsvis kan därmed sägas att karaktärsegenskaper, ekonomiska 

förutsättningar samt bristande föräldraförmåga är det som betonas gällande de biologiska 

föräldrarna. Det som läggs fram mest är de dåliga ekonomiska förutsättningarna och förutom 

ett undantag framställs de biologiska föräldrarna endast i negativa eller neutrala termer. 

Hemförhållandena och hälsotillståndet hos de biologiska föräldrarna framkommer inte i 

materialet, dock med ett respektive undantag.  

Framställningen av adoptivföräldrarna 

I barnavårdsmannaakternas ”anteckningar av barnavårdsman” finns inte särskilt mycket 

information om adoptivföräldrarna. För att få en bild av adoptivföräldrarna måste istället 

korrespondensen mellan barnavårdsmannen och de biologiska föräldrarna studeras, vilket 

finns med som bilagor i akterna. Däremot för att få myndighetsperspektivet på 

adoptivföräldrarna finns informationen framför allt i bilagorna till adoptionsbeslutet i 

domböckerna. Vad är det då som framkommer i materialet om adoptivföräldrarna?  

Det som kan utläsas är att det i alla elva fallen handlar om gifta par som saknar egna 

barn i äktenskapet. Ett undantag finns dock, nämligen Gudruns adoptivmoder som har ett 

vuxet barn utom äktenskapet sedan tidigare. Ingen av fruarna har angetts med 

yrke/sysselsättning, de omtalas istället som maka, hustru eller fru. Adoptivfäderna har dock 

alltid angivits med sysselsättning och elva olika yrken/sysselsättningar representerar två olika 

socialgrupper. Till socialgrupp 2 ingår adoptivfäder med följande yrken: vagn- och stallkarl, 

konduktör, posttjänsteman, kontorist och linjeingenjör (anställd inom telegrafverket). 

Därutöver är det en som benämns som ”gårdsägare” och borde även han kunna inräknas till 

minst socialgrupp 2, trots att själva sysselsättningen inte klart framgår. Till socialgrupp 3 kan 

följande av adoptivfäderna föras: vagnlyftare, järnarbetare, stationskarl, snickare och 

lokeldare. Detta innebär att något fler än hälften av adoptivfamiljerna tillhör minst 

socialgrupp 2. Det kan också konstateras att sex av adoptivfäderna är anställda inom 

järnvägen.  

Adoptivföräldrarnas hem beskrivs genomgående med olika positiva uttryck: ett hem 

beskrivs som ”godt”,53 ett andra som ”ett hem för framtiden”54 och ett tredje som ”till barnets 

                                                 
52 Bilaga i barnavårdsmannaakt. 
53 Bilaga i barnavårdsmannaakt. 
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fördel”.55 Hemmet beskrivs med andra ord mycket allmänt och svepande. Vad som ses som 

ett ”gott hem” definieras inte. Om det goda hemmet på olika sätt utgör ett genomgående tema 

i materialet gäller det också de blivande adoptivföräldrarnas karaktärsegenskaper. Solveigs 

adoptivföräldrar framhålls till exempel som ”välkända, mycket rara, snälla och präktiga 

människor”.56 Återigen är beskrivningarna allmänt hållna och värdeomdömen som just 

”snälla”, ”präktiga” och ”välkända” är viktiga. Vid sidan av hemmet och karaktärsegenskaper 

lyfts adoptivföräldrarnas ekonomiska omständigheter fram. I ett utdrag från ett protokoll fört 

vid barnavårdsnämndens tillstyrkande av adoption för Gudruns adoptivföräldrar står till 

exempel att läsa att ”såväl de ekonomiska förhållandena […] vore sådana, att adoptionen 

skulle lända till barnets fördel”.57 

Adoptionsansökningarna framstår ofta som relativt standardiserade, eventuellt till och 

med som dikterade av barnavårdsmannen och sen signerat av adoptivföräldrarna. Det kan  

antas att framställningen i adoptionsansökan är vad sökanden samt barnavårdsmannen antar 

att rätten vill höra. Endast en gång står kärlek nämnt i ett yttrande från barnavårdsmannen till 

rådhusrätten. Det görs i följande formulering: ”[jag] vill på det livligaste tillstyrka att 

[makarna] får adoptera henne. Jag har flera gånger besökt hemmet och funnit de med kärlek 

och omsorg vårdat barnet”.58 Att begreppet kärlek endast används vid ett enda tillfälle tyder 

på att det inte är en av de främsta sakerna som ansågs skulle karakterisera ett bra adoptivhem, 

och att exemplet snarare indikerar att barnavårdsmannen gick utanför sina vanliga 

arbetsramar. 

Sammanfattningsvis kan sägas att hemförhållanden, karaktärsegenskaper och ekonomi 

är de förhållanden som betonas, samtidigt som beskrivningarna av framförallt hemmet och 

karaktärsegenskaper är allmänt hållna. Barnets känslomässiga relation till adoptivföräldrarna 

uppmärksammas däremot inte mer än i ett undantagsfall. Några negativa eller kritiska 

synpunkter på adoptivföräldrarna finns inte.  

Framställningen av barnet 

Då den största delen av materialet utgörs av standardiserad korrespondens till och från 

myndigheter i de barnavårdsmannaskapsärenden, som senare blivit de adoptionsärenden som 

utgjort studiens empiriska grund, avspeglas detta i framställningen av de olika aktörerna. 

                                                                                                                                                         
54 Bilaga till domslut. 
55 Bilaga till domslut. 
56 Bilaga i barnavårdsmannaakt. 
57 Bilaga till domslut. 
58 Bilaga till domslut. 
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Barnen utgör den centrala figuren i barnavårds- och adoptionsärenden men hur mycket 

kommer fram om barnen och vilka de var?  

Det som framkommit av materialet är att alla elva barnen är födda utanför äktenskapet 

och det är även genom detta som de har kommit i kontakt med barnavårdsmyndigheten i och 

med den obligatoriska tilldelningen av barnavårdsman för utomäktenskapliga barn. I 

förteckningen över utomäktenskapliga barn framkommer oftast om föräldrarna ämnar att gifta 

sig eller ej. Det har i materialet framkommit att tre av barnen uppgetts vara sådana 

”trolovningsbarn”,59 dock har det inte i något av fallen i slutändan ingåtts något äktenskap. 

Troligen angavs barnen vara trolovningsbarn då detta vid tiden ansågs mindre skamligt än 

utomäktenskapligt födda barn. Alla barnen har varit placerade i fosterhem innan de 

adopterats, två blev adopterade av deras första fosterhemsföräldrar men nästan hälften av 

barnen var placerade i 3-4 hem innan en adoption. Alla barnen hade befunnit sig i det hem 

som sedan adopterade dem en tid innan själva adoptionen, denna tid varierade mellan 1 

månad och 6 år. 

Barnen har i stor utsträckning inte refererats till som egna individer, utan snarare i 

relation till sin biologiska mamma. Detta kan förklaras med att det ville tydliggöras att det var 

rätt barn som det talades om. Det var mödrarna som var förmyndare åt barnen och de som 

enligt lag hade föräldraansvaret, endast i Saras fall var fadern den som skriftligt tagit på sig 

hela ansvaret för den ekonomiska ombesörjningen. Då inget av barnen i de 11 fallen var 

berättigade att enligt lag uttrycka sin åsikt om adoptionens vara eller icke vara,60 kan detta ha 

vart en bidragande faktor till att barnen framställts mer som föremål snarare än aktörer i 

materialet.  

De utlåtanden som efterfrågades av rätten var av det formella slaget och inga 

personliga utlåtanden om barnet bifogades. Även den av adoptivföräldrarna gjorda ansökan 

var från fall till fall påfallande lika. Det som skilde dessa från de övriga bilagorna i rättens 

domslut var dock att barnet här utmålades i större grad som person med egenskaper och en 

identitet. Men detta var inget genomgående utan i många fall var även dessa mycket 

kortfattade i sin beskrivning om vem barnet var och i vissa fall framkom det inte alls utan det 

bekräftades enbart att adoptivföräldrarna fäst sig vid barnet och hade en vilja att behålla det 

som sitt.  

                                                 
59 Trolovningsbarn var ett barn fött utom äktenskapet men där föräldrarna ämnar att i framtiden ingå äktenskap. 

Nordlöf (2001) 
60 Lagen krävde efter 12 års ålder barnets samtycke för adoptionen. Lindgren (2006) 
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I alla de granskade fallen finns det som analyserats och framkommit att vara 

standardiserad korrespondens, i denna är det vanligast att det i början av texten refereras till 

barnet i samband med dess moder och med födelsedata. Detta för att tydligt visa vem 

ansökningen/utlåtandet gällde, för att fortsättningsvis hänvisa till ”barnet”, ”ovannämnda 

barn” eller vissa fall till ”detsamma”.61 Det är först i ansökningarna om själva adoptionen som 

barnet framkommer tydligare, i den delen där adoptanterna fått ange ”stöd till adoptionen”. 

Här framkommer barnet som en egen individ i och med en användning av enbart barnets 

namn, ”gossen”62 eller till exempel ”lilla Märta”.63 Här framkommer även en bild av barnet 

som något mer än ett objekt, någon som ses kärleksfullt på. En användning av begrepp som 

”ömsesidig glädje”64 och förklaringar som ”en skilsmässa skulle för både barnet och oss bliva 

mycket svårt”65 för att bevisa en tillhörighet och en känslomässig och gemensam kontakt 

mellan barnet och adoptivföräldrarna blir vanligare förekommande.  

Genomgående finns standardiserade brev om godkännande gällande adoption till 

rätten från alla 11 mödrarna. Även i dessa intyg framställs barnen i relation till mödrarna men 

här är det även för att visa på att det är rätt person som godkänner adoptionen, modern i detta 

fall. Det är i personliga brev som i vissa fall finns med från de biologiska mödrarna till 

barnens barnavårdsman, före och under adoptionen, som barnen får en större roll. Där frågas 

det om deras välmående och tillvaro och i svaren till mödrarna framkommer att barnen har det 

bra men inte mycket mer än så. Det är först i barnavårdsnämndens personligare 

korrespondens till blivande och möjliga fosterföräldrar och adoptivföräldrar som barnen 

framställs som barn med egenskaper som är åtråvärda och eftertraktade. Detta har sin 

naturliga förklaring i att barnavårdsnämnden då var i behov av deras vilja att ta hand om och 

möjligen adoptera ett barn för att undvika att barnet blev en samhällsbelastning genom att 

betunga fattigvården.  

Sammanfattningsvis har barnen framkommit mycket lite i adoptionsprocessen. Det 

som framgått är de vuxnas tolkningar av barnen och vad som är bäst för dem grundat i det 

som definierar ”den goda familjen”. 

                                                 
61 Bilaga till domslut. 
62 Bilaga till domslut.  
63 Bilaga till domslut. 
64 Bilaga till domslut. 
65 Bilaga till domslut. 
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Barnets bästa 

Som setts i tidigare delar har en ”god familj” och en ”otillräcklig familj” identifierats och har 

tillsammans tydliggjort vad som för tiden 1925-1934 utgjorde grunden till ”barnets bästa”. 

Det har även konstaterats att det inte är barnet själv som för fram sin röst eller som i 

materialet definierar sig själv utan de andra aktörerna som gör det åt barnet.  I följande avsnitt 

kommer framställningen av vad som är ”barnets bästa” i materialet att konkretiseras och 

analyseras. 

I de standardiserade ansökningarna och utlåtandena har det i alla elva fallen någon 

gång refererat till det som benämns ”barnets bästa” och har även i tio av elva fall från 

barnavårdsnämnden beslutat att ”enhälligt att tillstyrka”66 ansökan om adoption. Det var 

enbart i Märtas fall som detta standardiserade brev inte bifogats. Där finns i stället ett brev 

från barnavårdsmannen med en förklaring till att denne tillstyrker adoptionen och på vilka 

grunder detta görs, en mer utskriven beskrivning än de som finns i nämndens övriga 

godkännande.67 Detta är det närmaste barnavårdsmännen kommer en förklaring av vad 

”barnets bästa” är, men inte någon gång har det tydligt definierats exakt vad som för tiden 

utgjorde ”barnets bästa”, detta gör det intressant att se närmare på vilka det är som använder 

sig av begreppet, på vilket sätt och i vilka sammanhang det sker. 

Det är vanligt att begreppet ”barnets bästa” används i de godkännanden om adoption 

som de biologiska föräldrarna skrivit under. Det är i större utsträckning i mödrarnas 

korrespondens vilket lätt kan förklaras med att faderskapet inte är fastställt i flera av fallen 

och att det vid tiden enbart var mödrarna som hade föräldraansvar enligt lag. Utöver de 

standardiserade breven är det enbart i ett brev från Solveigs biologiska moder som hon i text 

förklarar att hon upplever adoption vara det bästa för barnet. Inte i någon korrespondens finns 

några direkta invändningar mot adoptionen men i den tidiga korrespondensen, innan 

adoptionen uttrycker två av de biologiska mödrarna förhoppningar om att kunna ta hand om 

deras barn inom en snar framtid.  

Adoptivföräldrarna har i sina ansökningar hänvisat till ”barnets bästa” i stor 

omfattning men skriver oftast ut detta genom en förklarande text. Det är i denna text som det 

”goda hemmet” framkommit som en motivering till att adoption skulle vara för ”barnets 

bästa”. I Gudruns fall har adoptivföräldrarna beskrivit de förhållanden som hon skulle leva 

under om en adoption ej godkändes för att sedan beskriva hur hon skulle ha det hos dem;  

                                                 
66 Bilaga till domslut. 
67 Bilaga till domslut. 
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”Modern[…], saknar möjligheter att taga barnet till sig. Fadern,[…], synes ej 

kunna försörja vare sig själv eller sin gamla mor[…]. Det skulle under sådana 

omständigheter endast bli fattigvården, som träda emellan. Om vår anhållan om 

adoption bifalles önska vi bereda barnet ett gott hem och god vård.”.68  
 

I detta fall ställs tydligt den ”goda familjen” mot den ”otillräckliga” som motivering för varför 

en adoption är till ”barnets bästa”.  

Sammanfattningsvis har ”barnets bästa” som begrepp använts i största utsträckning i 

den standardiserade korrespondensen mellan alla de olika parterna. Det har först varit i 

ansökningarna om adoption där adoptivföräldrarna motiverat ”barnets bästa” i text. I och med 

att adoptionsverksamheten har ”barnets bästa” som utgångspunkt är det också det som tydligt 

läggs tyngd på i adoptionsansökningarna, domsluten och i yttranden som motivering till 

adoption.  

5. DISKUSSION 

En stark tendens i aktmaterialet är den negativa framställningen av de biologiska föräldrarna. 

De ses som ”otillräckliga”, trots att det i vissa fall framkommer att föräldrarna bryr sig väldigt 

mycket om barnet och själva försökt ta hand om det före adoptionen. Det framkommer dock 

inte i hur stor utsträckning en adoption är de biologiska föräldrarnas sanna önskan eller hur 

mycket påtryckningar från myndighetspersoner har influerat beslutet. I myndighets-

perspektivet låg att den biologiska familjen inte ansågs vara en ”riktig familj” och att det var 

bättre för barnet att bli omhändertaget av någon annan. Den ekonomiska situationen väger 

dock tyngst för att adoptera bort barnen, vilket även indikeras genom de biologiska 

föräldrarnas lägre socialgrupp, men även den bristande föräldraförmågan spelar in. De 

biologiska föräldrarna beskrivs genomgående negativt till skillnad från adoptivföräldrarna där 

endast positiva sidor framkommer. Det blir därmed en tydlig delning mellan den ”otillräckliga 

familjen” och den ”goda familjen”. Barnet själv framkommer knappt alls i texterna utan 

framställs mest som ett objekt. Det som framkommer som ”barnets bästa” är med andra ord 

den ”goda familjen” som uppfyllde kraven för vad som var en ”riktig familj”, även om det för 

barnet var främlingar som skulle stå för detta. Adoption blev även till ”barnets bästa” då 

barnet inte längre var ett barn utom äktenskapet och istället blev ett adoptivbarn.   

I Sverige idag är det mest internationella adoptioner som förekommer och enbart 

några få fall av nationella ”nyfamiljsadoptioner”. Orsakerna till adoption är annorlunda idag, 

                                                 
68 Bilaga till domslut. 
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visst spelar den ekonomiska faktorn in, men det är större fokus på karaktärsegenskaper, 

föräldraförmåga och synen på barnuppfostran idag. Adoptanterna framställer nu i större grad 

på vilket sätt barnets egenskaper kommer att bidra till en ”god familj” samt att de i större 

utsträckning tar upp vad de som föräldrar och familj har att erbjuda ett barn, utöver 

ekonomisk och materiell trygghet. 

När studiens resultat ställs i relation till andra studier framkommer i stor utsträckning 

en jämförbar bild. Det är först när resultatet jämförs med Lindgrens studie som en intressant 

skillnad kan ses. I materialet finns inget som tyder på att någon större vikt lagts vid hur 

barnets emotionella behov blir tillfredställda, något som Lindgren anser sig kunnat se i sitt 

material. En orsak till denna skillnad i resultat kan handla om studiernas olika omfattning och 

geografiska läge. I det fall som ett av barnen i materialet först varit aktuell inom barnavården i 

Stockholms län skickades en omfattande utredning om barnets familjeförhållanden med i 

barnavårdsmannaakten, vilket saknades i övriga fall. Detta indikerar att Lindgren troligen haft 

ett utförligare material att tillgå. En diskussion kan även föras om det på en mindre ort inte 

”behövde” föras lika noggranna anteckningar då kontrollen inte var lika omfattande samt att i 

princip alla ärenden sköttes av samma person. En person som var känd av så gott som alla i 

samhället var i sin tur även insatt i lokalbefolkningens privata livssituation.  

En svårighet med studien handlar om bristen på utförlig information i materialet, samt 

svårigheten att läsa, tyda och tolka gamla handskrivna sidor och att förstå innebörden i ett nu 

föråldrat sätt att uttrycka sig på. Dock har detta till viss del motverkats genom att båda 

författarnas tolkningar jämförts samt att en jämförelse mellan olika källor har gjorts i den mån 

det var möjligt. Om liknande studier görs under en senare tidsperiod finns dessutom 

möjligheten till mer utförliga anteckningar och material. Om studien dessutom hade varit 

större, hade troligen nya variationer och aspekter kunnat urskiljas och en generaliserbarhet 

varit möjlig.  

Studier av historiskt slag har betydelse för socialt arbete idag då de på så vis kan följa 

förändringar över tid. Denna studie bidrar till detta genom en sammanställning av familje- och 

barnperspektivet i adoptionsprocesser under 1920- och 1930-talen som möjliggör en ökad 

förståelse och en bättre grund att stå på när det talas om ”barnets bästa” och svensk adoption 

idag. Den tidigare forskningen är fokuserad till Stockholm vilket gör att denna studie hjälper 

till att skapa en helhetsbild och ökad förståelse för det övriga svenska samhället. Lokalt är 

studien av vikt då den belyser en ny del av Östersunds socialhistoria som tidigare inte har 

uppmärksammats. Genom denna studie vill även behovet och intresset för liknande forskning 

på andra orter belysas och uppmuntras för att fylla ut luckor i dagens adoptionsforskning.   
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Sammanfattningsvis framställs adoptanterna genomgående positivt och representerar 

den ”goda familjen”. I beskrivningen av de biologiska föräldrarna betonas däremot bristande 

förmåga och resurser. Det är tydligt att barnen i materialet inte fått någon egen röst eller något 

eget utrymme; det är andra som definierar vad som är det bästa för barnet. Barnen tycks inte 

ses som egna individer utan framställs endast i relation till den biologiska modern eller 

vårdnadshavaren. Studien illustrerar hur uppfattningen om ”barnets bästa” såg ut under 

perioden 1925-1935 och hur den varit knuten till förändrade familjenormer.  
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