
AD 2021-337  
 

  Skellefteå  2022-06-01 
 

 

 

 

 

 
MFoF:s tillsynsrapport 2021:  

Barnen Framför Allt 
 

  



AD 2021-337  
 

  Skellefteå  2022-06-01 
 

 
 
 

2 
 

Innehåll 
 
Sammanfattning ............................................................................................................. 3 
1. Förutsättningar för tillsyn ............................................................................................ 4 

1.1 Pandemin har fortsatt påverkat förutsättningarna för tillsyn .................................. 4 
1.2 Frågor som blivit särskilt aktuella under 2021 ....................................................... 5 

2. BFA:s verksamhet under året .................................................................................... 5 
2.1 Tillsyn av adoptionsorganisationens samarbeten med andra länder .................... 6 

3. Adoptionsorganisationens ekonomi ........................................................................... 6 
3.1 Den ekonomiska situationen ................................................................................ 7 
3.2 BFA har ekonomiska medel för avveckling ........................................................... 8 
3.3 Redovisning av adoptionsavgifter och kostnader ................................................. 8 

4. MFoF har granskat dokumentation av samtycke i adoptionsakter .............................. 9 
5. MFoF har inspekterat organisationens arkiv............................................................. 10 
6. Uppföljning av övriga iakttagelser från föregående års tillsynsrapport ...................... 11 

6.1 Dokumentation och utlämnande av handlingar ................................................... 11 
6.2 Samarbetsavtal .................................................................................................. 11 
6.3 Jämställdhetsarbete ........................................................................................... 12 

 
  



AD 2021-337  
 

  Skellefteå  2022-06-01 
 

 
 
 

3 
 

Sammanfattning 
Barnen Framför Allt (BFA) har tidigare beviljats auktorisation för perioden 2018 – 2021 att 
förmedla internationella adoptioner i Sverige enligt 6 § lag (1997:192) om internationell 
adoptionsförmedling (LIA). I MFoF:s uppdrag ingår att utöva tillsyn över de auktoriserade 
adoptionsförmedlingarna. Denna rapport redogör för 2021 års årliga tillsyn.  
 
MFoF har vid tillsynen för år 2021 inte uppmärksammat några omständigheter som medför 
att BFA inte längre uppfyller förutsättningarna för auktorisation enligt LIA och MFoF:s 
uppställda villkor för adoptionsorganisationernas förmedlingsverksamhet (dnr 
3.1.1:117/16). MFoF har även den 16 december 2021 beslutat att bevilja BFA förnyad 
auktorisation för perioden 1 januari 2022 – 31 december 2025 (dnr AD 2021-1083).  
 
Rapporten uppmärksammar särskilt: 
 

• Covid-19-pandemin har fortsatt haft en tydlig påverkan på adoptionsverksamheten. 
Detta har påverkat organisationens ekonomi negativt. BFA har hanterat detta 
genom ett flertal anpassningar i verksamheten.  

 
• Vid tillsynsbesöket har MFoF gått igenom akterna för samtliga avslutade 

adoptioner under perioden den 1 januari – 30 juni 2021. Syftet var att se i vilken 
omfattning samtycke till adoption hade dokumenterats. MFoF fann att förekomsten 
av dokumenterat samtycke till adoption i enskilda adoptionsakter varierade. Detta 
berodde bl.a. på skillnader i förfarandet mellan länderna och på barnens 
bakgrunder.  

 
• BFA har implementerat nya rutiner för dokumentation och utlämnande av 

handlingar. De har även förtydligat informationen på hemsidan som riktar sig till 
den som vill få del av sin adoptionsakt. MFoF ser positivt på den utveckling som 
skett på detta område.  

 
• BFA har påbörjat en flytt av äldre akter till Riksarkivet. Detta är förenat med stora 

kostnader för organisationen. MFoF har vid syn av arkivutrymmena kunnat 
konstatera att de uppfyller MFoF:s villkor för arkivsäkerhet. 
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1. Förutsättningar för tillsyn   
MFoF har rätt att inspektera en auktoriserad adoptionsorganisations verksamhet. Denna 
rapport sammanfattar den tillsyn som gjorts av BFA:s verksamhet under 2021 samt en 
granskning av den ekonomiska redovisningen för det avslutade räkenskapsåret  
2020-01-01 – 2020-12-31.  
 
För att kunna göra denna tillsyn har MFoF rätt att begära in de upplysningar och ta del av 
de handlingar som behövs för tillsynen. Den organisation som inspekteras är skyldig att 
lämna den hjälp som behövs vid inspektionen. En auktoriserad adoptionsorganisation är 
även skyldig att skyndsamt meddela MFoF om förändringar i verksamheten i Sverige eller 
utomlands, eller om förhållanden i utlandet, som kan ha betydelse för förmedlings-
verksamheten. Ifall det framkommer brister har MFoF rätt att förelägga organisationen att 
avhjälpa bristerna. Om föreläggandet inte följs, eller om det av annan anledning finns skäl 
till det, kan MFoF återkalla auktorisationen. Både auktorisation för att förmedla adoption till 
Sverige och auktorisation för ett visst land kan, beroende på omständigheterna i det 
enskilda fallet, återkallas. De lagliga förutsättningarna för MFoF:s tillsyn och adoptions-
organisationernas skyldigheter framgår av lag (1997:192) om internationell adoptions-
förmedling och kommer därför inte redovisas närmare i denna rapport.  
 
MFoF genomför sin tillsyn löpande under året, bland annat i form av enskilda tillsyn-
särenden och fördjupad tillsyn på områden där behov av särskild granskning har uppstått. 
I slutet av året besöker MFoF de respektive adoptionsorganisationerna för ett årligt 
tillsynsbesök. Myndigheten gör utöver detta normalt sett resor till utvalda ursprungsländer 
som organisationerna samarbetar med och följer upp situationen i ursprungsländerna 
genom kontakter med andra centralmyndigheter. Särskilda tillsynsrapporter publiceras för 
respektive land i samband med dessa resor.  
 
I den årliga tillsynsrapporten sammanfattas vad som framkommit under året. Om det vid 
besöket skulle ha framkommit någon brist kommer denna, tillsammans med eventuellt 
förslag på åtgärd, att redovisas i rapporten.  
 
1.1 Pandemin har fortsatt påverkat förutsättningarna för tillsyn  
MFoF har som en följd av covid-19-pandemin under 2021 inte kunnat genomföra någon 
tillsynsresa till något av de länder som adoptionsorganisationerna har auktorisation för. 
Under 2021 har samtliga adoptionsorganisationer ansökt om auktorisation för de länder de 
avser förmedla adoptioner från. Eftersom frågor kopplade till de respektive länderna 
kommer tas upp och granskas i och med auktorisationsförfarandet kommer denna rapport 
inte beröra landspecifika frågor.  
 
Att kunna resa till länderna som adoptionsorganisationerna har samarbete med är ett 
värdefullt verktyg för MFoF i tillsynen och vid prövning av landauktorisationsansökningar. 
MFoF anser dock, trots de begränsade möjligheterna till resor under 2021, att tillsyns-
uppdraget har kunnat genomföras på ett tillfredsställande sätt. 
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MFoF besökte BFA den 21 oktober 2021 för att på plats kunna genomföra det årliga 
tillsynsmötet.  
 
1.2 Frågor som blivit särskilt aktuella under 2021 

I början av 2021 släpptes Statskontorets rapport ”Organiseringen av den internationella 
adoptionsverksamheten” (2021:1) som BFA varit delaktiga i genom intervjuer under 2020. 
Senare under året fick internationella adoptioner stor uppmärksamhet genom flera 
reportage i media. BFA har följt rapporteringen men har inte upplevt att deras verksamhet 
har påverkats i någon större omfattning på grund av detta.  
 
MFoF har under 2021 inte tagit emot några klagomål från enskilda rörande BFA:s 
verksamhet.  
 
MFoF har under årets tillsyn bl.a. genomfört syn av BFA:s arkivutrymmen och följt upp 
arbetet med dokumentation och utlämnande av handlingar (se avsnitt 5 och 6.1). MFoF 
har i samband med tillsynsbesöket även gått igenom akterna i samtliga adoptioner som 
avslutats under det första halvåret 2021 i syfte att se i vilken omfattning samtycke till 
adoption finns dokumenterat (se avsnitt 4).  

2. BFA:s verksamhet under året 
Under 2021 har pandemin och dess effekter haft fortsatt påverkan på adoptions-
verksamheten och organisationens ekonomi. De har under året därför fokuserat på att 
minska kostnaderna för verksamheten i Sverige. (Se avsnitt 3.) 
 
En ny styrelse tillträdde under året. BFA har även knutit en jurist till sig på ideell basis. Den 
Råd och Stöd-verksamhet som organisationen tidigare bedrivit, men som pausats under 
pandemiåren, beslutade styrelsen för att lägga ner. Den organisationsförändring som 
tidigare genomförts har börjat sätta sig och det finns inga planer på någon ytterligare 
omorganisation i nuläget. 
 
På kansliet har de sedan hösten 2020 haft fem heltidsanställda och en anställd på deltid. 
BFA bedömer att de börjar närma sig en miniminivå på antalet anställda för att ändå kunna 
utföra sina arbetsuppgifter.  
 
De internationella adoptionerna har sedan några år tillbaka minskat över hela världen 
samtidigt som de nationella adoptionerna i ursprungsländerna ökat. Coronapandemin har 
även under 2021 haft en tydlig påverkan på möjligheterna att bedriva verksamheten. 
Bland annat då myndigheternas arbete i barnens ursprungsländer stannat av eller fördröjts 
och familjer som matchats med barn på grund av reserestriktioner inte kunde resa för att 
hämta barnen. Detta i kombination med att restriktioner förändras med kort varsel har gjort 
att mer resurser har behövt läggas på varje enskilt adoptionsärende. BFA:s upplevelse är 
att det är färre barn som under pandemin blivit aktuella för adoption till Sverige. De barn 
som är i behov av adoption har på grund av nedstängningar i länderna inte kunnat 
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undersökas och utredas i vanlig ordning. Barnen har som resultat av detta blivit äldre och 
har större behov när adoption väl kan bli aktuellt. BFA har dock under 2021 sett ett fortsatt 
inflöde av familjer som vill adoptera och ser även en ökning av intresset jämfört med året 
innan.  
 
I verksamhetsplanen för år 2020 – 2022 anges målet vara minst 35 förmedlade adoptioner 
per år, något som justerades till en prognos på 45 för år 2021. När året var slut hade totalt 
27 adoptioner förmedlats, vilket är samma som året innan men lägre än 2019 då de 
förmedlade 53 adoptioner.  
 
Antalet medlemmar är stabilt och låg vid utgången av 2021 på ca 650 stycken.   
 
2.1 Tillsyn av adoptionsorganisationens samarbeten med andra länder  

BFA hade vid utgången av 2021 auktorisation för sex samarbetsländer: Indien, Litauen, 
Taiwan, Thailand, Tjeckien och Ungern. Under året har dock samarbetet med Litauen 
avslutats, bland annat på grund av att landet i större utsträckning förmår hitta 
adoptivfamiljer nationellt.  
 
MFoF har under året mottagit löpande uppdateringar om organisationens samarbets-
länder. På grund av pandemin har BFA inte heller under 2021 haft möjlighet att genomföra 
resor till länderna i enlighet med gällande auktorisationsvillkor. Organisationen har dock 
hållit löpande kommunikation med MFoF om detta och utifrån rådande omständigheter har 
myndigheten godkänt att organisationen frångår auktorisationsvillkoren i denna del.  
 
Organisationen har en skyldighet att skyndsamt meddela MFoF om förändringar i politiska, 
juridiska eller andra förhållanden i utlandet som kan ha betydelse för förmedlings-
verksamheten (8 a LIA). Det gemensamma för samtliga länder är att pandemin har 
påverkat adoptionsverksamheten under större delen av året. BFA har under året inte 
uppmärksammat några särskilda incidenter som de bedömt behövt rapporteras till MFoF.  
 
Under 2021 har BFA ansökt om förnyade landauktorisationer för Ungern, Tjeckien, 
Taiwan, Thailand och Indien. Eftersom frågor kopplade till de respektive länderna kommer 
tas upp och granskas i och med auktorisationsförfarandet kommer denna rapport inte 
beröra landspecifika frågor. 

3. Adoptionsorganisationens ekonomi  
MFoF:s tillsyn av adoptionsorganisationers ekonomi omfattar främst det senast avslutade 
räkenskapsåret, i detta fall 2020-01-01 – 2020-12-31. MFoF har granskat bland annat de 
legala förutsättningarna för auktorisation, nämligen att organisationen förmedlar 
adoptioner utan vinstintresse och att organisationen redovisar kostnader i det andra landet 
och hur dessa fördelar sig. Den ekonomiska tillsynen omfattar även de ekonomiska 
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förutsättningarna enligt uppställda auktorisationsvillkor, det vill säga hantering av klient-
medel, särredovisning av fonder och avsättningar och att organisationen har ekonomiska 
medel för en eventuell egen avveckling.  
 
Uppgifter om adoptionsorganisationernas ekonomi för innevarande tillsynsår, i detta fall 
2021, tas även i beaktande men då främst utifrån det uppställda auktorisationsvillkoret att 
organisationen måste ha ekonomiska medel för en egen avveckling. 
 
En adoptionsorganisation får inte vara vinstdrivande. Vidare gäller att annan verksamhet 
som adoptionsorganisationerna bedriver, exempelvis biståndsverksamhet, inte får 
äventyra förtroendet för adoptionsförmedlingsverksamheten. Det innebär att annan 
verksamhet måste hållas ekonomiskt skild från adoptionsverksamheten och redovisas 
separat.  
 
Organisationerna måste, om inte annat avtalats, vid varje tillfälle kunna betala tillbaka 
medel som en sökande har inbetalat samt hålla sådana medel skilda från egna medel. För 
att kunna bedriva en förmedlingsverksamhet, där plötsliga förändringar i utlandet kan få 
stor påverkan på förmedlingsverksamheten, har adoptionsorganisationerna också fonder, 
bland annat för att täcka oförutsedda kostnader i utlandet och för att kunna göra 
utvecklingssatsningar i nya samarbetsländer. 
 
Adoptionsorganisationernas förmedlingsverksamhet finansieras främst av adoptions-
avgifter men också av statsbidrag som fördelas av MFoF. Under 2021 beviljades BFA 
statsbidrag med 400 000 kronor som stöd till arbetet med adoptionsförmedling.1  
 
Med anledning av pandemin beslutade regeringen i november 2021 om ett särskilt stats-
bidrag till följd av Covid-19. Syftet med statsbidraget, som MFoF ansvarade för att fördela 
och betala ut, var att säkerställa att barn som redan har matchats med adoptivföräldrar 
kunde förenas med sin nya familj. BFA beviljades statsbidrag med  
777 778 kronor för detta syfte (dnr. AD 2021-1603).  
 
Eftersom adoptionsverksamheten i huvudsak är avgiftsfinansierad innebär nedgången i 
antalet förmedlade adoptioner att intäkterna har minskat, samtidigt som kostnaderna inte 
har minskat i samma grad. Kostnaderna påverkas mindre av minskningen då adoptions-
organisationen har fasta kostnader för verksamhetsdrift och för att upprätthålla samarbetet 
med sina adoptionskontakter i ursprungsländerna. När adoptionerna blir färre delas 
kostnaderna på färre adoptionssökande.  
 
3.1 Den ekonomiska situationen  

Covid-19-pandemin har även under 2021 påverkat BFA:s ekonomi. De har ett fortsatt 
inflöde av familjer intresserade av adoption men samtidigt är det färre barn som finns 
tillgängliga. De har även sett färre direkta förfrågningar från utlandet. De barn som skulle 
                                                 
1 Förutsättningar för statsbidrag regleras av förordningen (2008:1239) om statsbidrag till auktoriserade 
adoptionssammanslutningar och till riksorganisationer för adopterade (statsbidragsförordningen) 



AD 2021-337  
 

  Skellefteå  2022-06-01 
 

 
 
 

8 
 

kunna vara aktuella för adoption har under pandemiåren haft svårt att läkarundersökas då 
samhället delvis har stängt ner. Som konsekvens är barnen äldre när de slutligen bedöms 
aktuella för adoption, vilket gör att de är svårare att hitta lämpliga familjer till. Under året 
genomfördes totalt 27 adoptioner, vilket är samma som året innan men lägre än 2019 då 
53 adoptioner kunde genomföras. 
 
BFA har under 2021 vidtagit flera åtgärder av betydelse för organisationens ekonomi. De 
har exempelvis tagit del av möjligheterna till korttidsarbete i och med pandemin under en 
större del av året. De har även tagit del av ett extra statsbidrag på grund av covid-19-
pandemin (se avsnitt 3 ovan). Utöver detta har de minskat lokalytan, vilket kommer 
innebära mindre kostnader framöver. De har även justerat adoptionsavgiften så att den 
bättre ska avspegla de faktiska kostnader som organisationen har i och med förmedlings-
arbetet. 
 
3.2 BFA har ekonomiska medel för avveckling  

Med hänsyn till det minskade antalet adoptioner finns det anledning att särskilt titta 
närmare på hur väl BFA uppfyller kravet på att ha ekonomiska medel för avveckling. MFoF 
har därför bland annat efterfrågat en plan för avveckling och en specifikation av vad en 
avveckling beräknas kosta. Efter att ha gått igenom underlaget konstaterar MFoF att 
organisationen har en ekonomisk plan för avveckling och ekonomiska medel att uppfylla 
planen.  
 
Som ett mått på den finansiella styrkan och soliditeten används relationen mellan eget 
kapital (balanserad vinst/förlust, årets resultat, fonder och avsättning) och verksamhetens 
kostnader. Eftersom BFA:s verksamhet är spridd på flera länder och inget av länderna står 
för mer än hälften av intäkterna, bör det egna kapitalet uppgå till minst 40 procent av 
kostnaderna. BFA:s egna kapital uppgår till 112 procent av kostnaderna och MFoF anser 
därför att organisationen har ekonomiska medel att uppfylla sin plan för avveckling.  
 
3.3 Redovisning av adoptionsavgifter och kostnader  

MFoF strävar efter större enhetlighet och ökad transparens när det gäller adoptions-
organisationernas redovisning av adoptionsavgifter och kostnader, både i Sverige och i 
utlandet. Det ska tydligt framgå hur avgifterna används av den utländska adoptions-
kontakten för att MFoF ska kunna göra en bedömning av kostnaderna i utlandet. 
 
Vid granskning av den ekonomiska redovisning BFA har skickat till MFoF har myndigheten 
kommit fram till att organisationen redovisar adoptionsavgifter och kostnader i enlighet 
med de krav MFoF ställt upp. I denna del kommer MFoF att fortsätta arbetet med tydligare 
redovisning för att ytterligare underlätta ökad transparens och tydlighet i dialog med 
organisationen. 
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4. MFoF har granskat dokumentation av samtycke i adoptionsakter 
MFoF hade inför tillsynsbesöket informerat organisationen att en aktgranskning skulle 
genomföras. Vid besöket hade BFA ombetts förbereda genom att ta fram samtliga 
adoptionsakter där adoptionen hade avslutats mellan den 1 januari - 30 juni 2021. 
Granskningen genomfördes på plats hos organisationen. 

  
Syftet med granskningen var att få en uppfattning om i vilken omfattning samtycke från 
föräldrar eller motsvarande hade dokumenterats i organisationens adoptionsakt. Totalt 
hade 58 adoptioner avslutats under den aktuella perioden, varav BFA hade förmedlat 17 
st.  

  
Innan ett barn adopteras till Sverige utreds dess bakgrund för att fastställa att det finns 
behov av adoption. I vissa fall är det föräldrarna som överlämnar barnet för adoption. I 
dessa fall kan det finnas underskrivna dokument där föräldrarna ger sitt samtycke till att 
barnet adopteras bort. Föräldrars samtycke kan även inhämtas på annat sätt, exempelvis 
genom att infinna sig i domstol. Förfarandet skiljer sig ofta åt mellan de olika länderna.  
  
I andra fall har barnet inga kända föräldrar som kan ge samtycke. Föräldrarna kan ha 
övergett barnet eller vara avlidna. Barnet kan också ha påträffats ensamt och familjen har 
inte gått att finna. I dessa fall är det ofta myndigheterna som efter viss utredning bedömer 
att barnet är tillgängligt för adoption. Då kan myndigheterna på ett eller annat sätt själva 
träda in, eller utse någon, som tillfällig vårdnadshavare för barnet. Även detta tillväga-
gångssätt skiljer sig åt länder emellan.  
  
Även om det vid en adoption finns ett underskrivet samtycke från föräldrarna, eller ett 
beslut från myndighet att barnet kan adopteras, är det inte alltid som ursprungslandets 
myndigheter väljer att skicka en kopia av dokumentet till den svenska adoptions-
organisationen. Om en sådan handling inte finns i den svenska adoptionsorganisationens 
akt betyder det alltså inte att samtycke eller motsvarande saknas.  
  
Vid aktgranskningen utgick MFoF ifrån bl.a. dessa frågeställningar:  

• På vilken grund har barnet blivit aktuellt för adoption: Har barnet överlämnats av 
föräldrar? Har barnet övergivits/upphittats? Har föräldrarna fråntagits vårdnaden?  

• Om barnet har överlämnats av föräldrar: Finns underskrivet samtycke i akten? Om 
det inte finns, framgår av andra handlingar i akten att ett sådant samtycke 
lämnats? 

• Om barnet är övergivet/upphittat/omhändertaget: Vem har samtyckt till adoption 
eller bedömt barnet tillgängligt för adoption? Finns handlingen i akten? Om inte, 
framgår av andra handlingar i akten att handlingen finns?  

  
Vid tillsynsbesöken avsattes viss tid för att utredarna från MFoF skulle kunna gå igenom 
de på förhand utvalda akterna. Akterna varierade i omfattning och innehåll beroende på 
land, adoptionsorganisationens rutiner för dokumentation och på vilken landansvarig hos 
organisationen som hanterar akten. Det krävdes även relativt ingående kunskap om de 
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olika ursprungsländerna och dess adoptionsförfaranden för att kunna identifiera vilken 
handling som innehöll den eftersökta informationen. I några fall har det inte varit möjligt för 
MFoF att på plats kunna bedöma grunden för adoptionen, varför det antecknats som att 
grunden för adoptionen varit okänd. I dessa fall har det dock framgått av akten att modern 
varit känd. I vissa fall hade en förälder gett samtycke initialt och därefter avvikit vilket lett 
till att barnet så småningom förklarats övergivet. Vissa akter innehöll dokumentation på 
språk som MFoF:s utredare inte behärskade. Någon bedömning av innehållet i dessa 
akter har därför inte kunnat göras.  
  
Vad MFoF emellertid har kunnat konstatera rörande BFA:s adoptionsakter är att 
grunderna för att barnen blivit tillgängliga för adoption varierar. I de fall där det varit aktuellt 
för barnets föräldrar att lämna samtycke har det framgått av akterna att samtycke har 
lämnats, dock har dessa inte funnits dokumenterade i akten hos BFA. 
 
Eftersom det varit ett begränsat antal ärenden som granskats - i vissa fall har endast en 
adoption avslutats från ett visst land under den aktuella perioden - kommer MFoF inte 
redovisa någon statistik från granskningen. Dels för att inte enskilda ska kunna 
identifieras, dels för att underlaget är så begränsat att det är svårt att dra säkra slutsatser.  

5. MFoF har inspekterat organisationens arkiv 
MFoF har i de senaste årens tillsynsrapporter tagit upp frågan om adoptions-
organisationernas arkivering av adoptionsakter. Under 2020 påbörjade BFA ett större 
arbete med att förbereda en flytt av äldre akter till Riksarkivet.  
 
Under 2021 gällde de villkoren för adoptionsorganisationernas förmedlingsverksamhet 
som MFoF beslutat 13 mars 2017. Enligt dessa villkor ska bl.a. upprättade och inkomna 
handlingar ordnas och bevaras, ärenden som rör enskilda ska dokumenteras och samlas 
för sig. Handlingarna de ska även förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. I och 
med att ny sverigeauktorisation beviljades för BFA kommer även nya villkor för adoptions-
organisationernas förmedlingsverksamhet att gälla fortsättningsvis. De nya villkoren, som 
börjar gälla den 1 januari 2022, ställer högre krav på bl.a. arkivsäkerheten.  
 
Vid tillsynsbesöket genomförde MFoF syn av organisationens arkivutrymmen för att kunna 
uppmärksamma eventuella brister utifrån nu gällande villkor, men också för att se hur 
organisationen planerar att leva upp till de nya villkoren framöver.  
 
Vid tidpunkten för tillsynsbesöket kunde MFoF konstatera att organisationens arkiv var 
välordnat och de säkerhetsåtgärder som rimligen kan krävas var vidtagna. Vid besöket 
stod BFA inför att skicka en första omgång av arkiverade akter för deponering hos 
Riksarkivet. Detta är något som varit på gång en längre tid och är förenat med stora 
kostnader för organisationen.  
 
MFoF kunde inte vid besöket identifiera några särskilda risker i arkivsäkerheten. Myndig-
heten är positiv till det arbete som BFA gjort på detta område de senaste åren och har 
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heller inga synpunkter på att akter deponeras hos Riksarkivet då det får förutsättas vara 
en säker förvaring.  

6. Uppföljning av övriga iakttagelser från föregående års tillsynsrapport 
 

6.1 Dokumentation och utlämnande av handlingar 

MFoF har under tidigare år särskilt granskat adoptionsorganisationernas arbete med 
dokumentation och utlämnande av kopior av handlingar ur den adopterades akt. Under 
året har internationella adoptioner uppmärksammats medialt. Detta är något som enligt 
MFoF:s erfarenhet kan leda till reaktioner hos allmänheten; hos adoptivfamiljer i allmänhet 
och hos adopterade i synnerhet. Ett ökat intresse för att ta reda på mer om sitt ursprung 
och om bakgrunden till adoptionen kan medföra en ökad efterfrågan från adopterade att 
hos adoptionsorganisationen få ta del av sin adoptionsakt.  
 
BFA hade vid tidpunkten för tillsynsbesöket endast fått in 18 begäranden om kopia av akt 
under 2021, varav 11 under februari och mars då medierapporteringen var särskilt 
intensiv. Inget ärende har lämnats över för sekretessprövning hos MFoF då BFA i samtliga 
ärenden bedömt att den adopterade har haft rätt att ta del av allt innehåll i akten. MFoF 
har heller inte fått några klagomål från enskilda rörande BFA:s handläggning i denna del. 
 
BFA har under året tagit fram skriftliga rutiner för hantering av begäran av kopia av 
handlingar i akt. De har även förtydligat informationen på hemsidan och tagit fram en 
blankett som ska underlätta för den som vill ta del av handlingar ur adoptionsakten. BFA 
uppger att det är positivt att de numera kan hänvisa till MFoF för samtalsstöd och stöd vid 
ursprungssökning då detta är ett behov de alltjämt ser finns, men inte alltid har 
förutsättningar för att bistå med själva. De efterfrågar dock vägledning från myndigheten 
rörande arkivering.  
 
MFoF är positiva till de insatser som BFA gjort på detta område och uppmanar 
organisationen att även fortsättningsvis följa sina rutiner för dokumentation och 
utlämnande av kopia av handlingar i akt. MFoF vill alltjämt påminna om att rätten att få del 
av handlingar som rör en själv är viktig att tillgodose, samtidigt som detta inte får innebära 
att uppgifter som kan vara till men för någon annan enskild lämnas ut. MFoF även 
fortsättningsvis följa upp denna fråga inom ramen för myndighetens tillsynsuppdrag.  
 
6.2 Samarbetsavtal 

Vid tidpunkten för tillsynsbesöket hade BFA endast två utlandskontakter där de upprättat 
samarbetsavtal: Ungern och Indien. De hade även tagit fram ett samarbetsavtal för 
Litauen, men det samarbetet avslutades under året.  
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För de fall där samarbetsavtal finns har BFA utformat kriterier för bl.a. hur ersättning 
lämnas. BFA hade vid tidpunkten för tillsynsbesöket inget samarbetsland där kontakt-
personen fick betalt per adoption utan bägge två erhöll fast ersättning månadsvis. BFA 
uppgav till MFoF att ersättningen dock kan behöva ses över och eventuellt justeras ett par 
gånger om året för att försäkra sig om att få in rätt avgift från de adopterande familjerna.   
 
6.3 Jämställdhetsarbete 

MFoF arbetar för ett jämlikt och jämställt föräldraskap. Som ett led i det arbetet har 
myndigheten vid de senaste årens tillsyn lyft frågan hur adoptionsorganisationerna arbetar 
med jämställdhet.  
 
BFA har i samband med den årliga tillsynen redogjort för hur de bedriver sitt jämställdhets-
arbete. De ser att ett föräldraskap genom adoption kan innebära särskilda fördelar ur ett 
jämställdhetsperspektiv då båda parter går in i föräldraskapet ”från dag ett”, på ett annat 
sätt än för föräldrar med biologiska barn. Det har under pandemin även blivit vanligare 
med digitala möten, vilket medfört att båda parter lättare kan delta i kommunikationen med 
organisationen. Detta möjliggör ett aktivt föräldraskap från båda parter redan från början 
av adoptionsprocessen. 
 
MFoF ser positivt på att BFA arbetar aktivt med jämställdhet och uppmuntrar till att 
fortsätta utveckla jämställdhetsarbetet.   
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