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Resume
Vores projekt udspringer af en interesse for hvordan og hvorfor adoption uden samtykke
anvendes i Danmark. Denne interesse er blevet vakt gennem vores uddannelse samt ved
vores kendskab til den ændrede lovgivning.
Vi har valgt at undersøge, hvordan samfundets diskurs og socialrådgiverens rolle spiller
ind i forhold til anvendelsen af indsatsen adoption uden samtykke i forhold til at sikre barnets sundhed, trivsel og udvikling. Grundlaget for vores undersøgelse er indhentet empiri
fra praksis, og vores udfærdigelse af interviewguiden er baseret på vores nysgerrighed
overfor emnet samt på vores forforståelser. Bachelorprojektets undersøgelse førte frem til
den konklusion, at både samfundsdiskursen samt socialrådgiverens rolle og magt har betydning, når man ude i kommunerne skal træffe afgørelser om indstilling til adoption uden
samtykke. Vi er nået frem til, at vi ikke entydigt kan påpege i hvilke tilfælde, det er bedst
for barnet at blive bortadopteret. Vores undersøgelse har vist, at tilknytning, anerkendelse
og vurdering af hvordan forandringer i barnets liv påvirker barnet, alle er aspekter, der har
betydning og som skal medtages i et samlet socialfagligt skøn.
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1. Indledning
1.1.

Indledning

Ved starten på dette projekt blev flere temaer bragt i spil, alle omhandlende det socialfaglige arbejde med udsatte børn. Det endelige valg faldt på problemstillinger omkring adoption uden samtykke. Spørgsmålet, om hvad der i det lange løb vil være bedst for det enkelte barn, samt hvordan diskurs og magt påvirker brugen af indsatsen i de enkelte kommuner, finder vi interessante for os som kommende socialrådgivere.
Adoption uden samtykke har været anvendt siden 1972. I 2009 blev den daværende adoptionslov ændret, hvorefter det blev lettere at foretage en adoption uden et samtykke fra de
biologiske forældre (Bang, Green, Jakobsen, & Jensen.,2016, s.1).
I januar 2015 fremsatte daværende Minister for Børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Manu Sareen (RV), et nyt lovforslag: Forslag til lov om ændring af adoptionsloven,
lov om social service, forældreansvarsloven og lov om retssikkerhed og administration på
det sociale område, L121 med lempelser af de juridiske betingelser for adoption uden
samtykke. Med disse lempelser skal intentionen, om at skabe kontinuitet og stabilitet i anbragte børns opvækst gennem adoption uden samtykke, styrkes. Lovændringen blev vedtaget i april 2015 og trådte i kraft 1. oktober 2015, og har således på skrivende tidspunkt
været juridisk implementeret i lovgivningen i godt et år. Denne lovændring har skabt debat
både politisk og gennem medierne.
Da vi ud af lovforslag og vejledninger kan se, at det er lovgivernes intentention, at loven
skal anvendes i højere grad, end det er set hidtil, anser vi emnet som værende væsentligt
for os som kommende socialrådgivere samt for de socialrådgivere, der arbejder med indsatsen ude i praksis.
Vi har som enkeltindivider og som gruppe nogle forforståelser om emnet, forforståelser,
som vi har dannet både via vores uddannelse som socialrådgivere, samt erhvervet fra diverse medier.
Da vi anser indsatsen som meget indgribende, ser vi det derfor som værende væsentligt
for praksis og den enkelte socialrådgiver at opnå en større viden om hvilken betydning indsatsen har for det enkelte barn.
Som udgangspunkt har vi desuden en antagelse om, at dannelsen og opretholdelsen af
denne trygge tilknytning er en forudsætning for, at barnet får de bedste forudsætninger for
at få en sund udvikling og trivsel.

Side 4 af 61

Derudover er vores refleksioner om indsatsen, at de enkelte socialrådgivere ude i forvaltningerne ikke anvender indsatsen i henhold til intentionen i lovgivningen, fordi lovgivningen
er kompleks og indsatsen indgribende.
Vi gør os tanker om, at der kun er begrænset fokus på indsatsen ude i praksis, tanker som
er afledte af den meget begrænsede brug af indsatsen.
Ydermere tænker vi, at samfundets diskurs påvirker alle beslutningstagere og dermed
også den enkelte socialrådgiver, og at denne diskurs er med til at afgøre, hvor meget, hvor
lidt og hvornår indsatsen anvendes.
Alle disse ovennævnte tanker og forforståelser danner baggrund for det fokus, vi har valgt
i projektet.
Da det i vores projekt vil føre for vidt at have fokus på hele lovgivningen om adoption uden
samtykke, samt alle de målgrupper, der kan komme på tale, har vi valgt at have fokus på
de børn, som er i målgruppen for at blive adopteret uden samtykke til deres plejeforældre
jf. adoptionslovens § 9, stk. 4.
Vi har valgt denne målgruppe, da det først med lovændringen vedtaget i oktober 2015, er
blevet muligt at foretage en adoption uden samtykke til barnets plejeforældre, hvor barnets
tilknytning til disse er en afgørende faktor. Dette er blevet muligt ved anvendelse af det
nye stk. 4, som er ændret i forbindelse med lovændringen i okt. 2015.
Hvis der tidligere skulle ske adoption uden samtykke til plejeforældre, skulle det ske ved
anvendelse af § 9, stk. 3, hvor der før okt. 2015 var krav om godtgjort varig manglende forældreevne og ingen positiv kontakt til forældre, eller ved den bestemmelse i stk. 4, der var
gældende før lovændringen, nemlig at der kunne ske adoption uden samtykke på trods af
en positiv kontakt til forældre. hvis barnet havde været anbragt mere end tre år, samt at
den manglende forældreevne var godtgjort.
Denne afgrænsning medfører automatisk en afgrænsning i alder, da barnet skal have været anbragt så længe, at der har været tid til at danne en så fast tilknytning til plejeforældre,
at det vil være skadeligt at fjerne det, eller være så modent, at det kan give samtykke. Den
aldersmæssige afgrænsning kan ikke blive helt præcis, da bestemmelsen om, at barnet
skulle være i plejefamilien i mindst 3 år, er fjernet. Ifølge lovforslaget anses det nye krav
om, at barnet ikke må lide skade ved at blive fjernet, dog at have nogenlunde samme betydning “Endvidere foreslås det at ophæve kravet om, at barnet har været anbragt uden for
hjemmet i mindst 3 år. På grund af kravet om barnets nære tilknytning til plejeforældrene
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vil ophævelsen af dette krav dog næppe have selvstændig betydning” (Lovforslag nr.
L121, s. 9).
En yderligere afgrænsning, vi har valgt i vores projekt, er at se bort fra børn med væsentlige handicaps, da vi er klare over, at dette vil medføre andre problemstillinger, end hvis vi
udelukkende ser på børn, som ikke har væsentlige funktionsnedsættelser. Ovennævnte
problemstilling og afgrænsning fører frem til nedenstående problemformulering.
1.2.

Problemformulering

Ovenstående indledning og problemstillinger har, for os som gruppe, skabt en interesse
for at undersøge og forstå indsatsen adoption uden samtykke. De problemer og spørgsmål, der er dukket op i processen, har medført følgende problemformulering:
Hvilken betydning har samfundets diskurs og den enkelte socialrådgivers
rolle og magt for, om indsatsen adoption uden samtykke, til barnets plejeforældre jf. adoptionslovens § 9, stk. 4, overvejes og anvendes, når man, for at
sikre det anbragte barns sundhed, udvikling og trivsel bedst muligt, undersøger, hvorvidt fortsat anbringelse eller adoption til plejeforældre er bedst for
barnet?
1.3.

Andre landes brug af adoption uden samtykke

I forbindelse med undersøgelsen af indsatsen adoption uden samtykke har vi besluttet os
for at inddrage oplysninger om, hvordan andre lande bruger indsatsen.
Vi ønsker at undersøge, hvordan et land med et meget anderledes velfærdssystem, samt
et land. der ligner os, anvender indsatsen adoption uden samtykke. Dette gør vi, fordi vi i
vores dataindsamling er stødt på en SFI rapport, som nævner dette (Christoffersen, Hammen, Andersen & Jeldtoft, 2007). Da vi samtidig i projektet vil undersøge, om samfundets
diskurs har betydning for, hvor meget indsatsen anvendes, finder vi det relevant at inddrage denne vinkel, da de enkelte landes velfærdsmodeller kan have en afsmittende effekt
på, hvordan der tænkes indsatser i børnesager.
Vi har valgt at inddrage Norge, som er et land, der primært anvender den nordiske model
med et universelt og tryghedsskabende velfærdssystem, som meget ligner det danske
(Bundesen, 2011, s. 69). Derudover har vi valgt at inddrage England, som primært anven-
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der Beveridge modellen, hvor der også er tale om et universelt system, dog blot på et minimums og fattigdomsbekæmpende niveau (Bundesen, 2011, s. 69). Begge lande bruger jf.
SFI indsatsen en del mere, end vi gør i Danmark, og det er disse forskelle og deres årsager, vi vil forsøge at inddrage i vores projekt.

2. Jura
2.1.

Lovgivningens historiske udvikling

Synet på børn og på barndom har udviklet sig gennem de sidste 200 år. Tilbage i 1700tallet fandtes der muligheder for anbringelse i plejefamilier, men disse muligheder var meget anderledes, end det vi ser i dag. Kutymen dengang var, at de familier, der ønskede et
plejebarn, kunne anmode om dette, hvorefter de kunne vælge det barn, de formodede var
den bedste arbejdskraft. De familier, der forlangte den laveste plejeløn, blev typisk valgt
(Egelund i: Møller & Larsen, 2011, s. 252-253).
Den første og mest gennemgribende lovændring på børneområdet kom i Danmark i 1905
med “Lov om behandling af forbryderiske og forsømte børn og unge personer” I denne lov
skal man være opmærksom på, at der sås en sammenblanding af to målgrupper, nemlig
“barnet i fare” og “det farlige barn”. Det var denne lov, der lagde grunden til udviklingen af
det professionelle arbejde med børn og familier (Egelund i: Møller & Larsen, 2011, s. 255).
Den første ændring herefter kom i 1933 med den anden store socialreform, hvor der indførtes et større fokus på “uægte børn”, og hvor de øvrige bestemmelser fra 1905 fortsatte
stort set uændrede.
Først med den tredje store socialreform i 1958-64 sås markante ændringer. Der skete et
paradigmeskifte i, hvordan man så på de udsatte børn og familier, hvorfor man forlod tidligere tiders tvangsopdragelse og moralske disciplinering til fordel for tilbud og hjælp efter
familiernes ønsker.
Den næste store ændring i børnereglerne trådte i kraft i 1993. Jf. Egelund “forældrenes
betydning for børnene uanset omstændighederne blev understreget” (Egelund i: Møller &
Larsen, 2011, s. 256). Forvaltningerne fik med denne lov en udvidet forpligtelse til at sikre
samvær mellem forældre og børn.
I 1972 blev det for første gang muligt at foretage en tvangsadoption eller adoption uden
samtykke, som er den betegnelse, vi anvender i dette projekt. “Muligheden for tvangs-
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adoption har eksisteret siden 1972. I perioden 1992-2002 har det vist sig, at der i fire tilfælde er givet tilladelse til tvangsadoption (Socialministeriet, 2005:20ff, 24)” (Christoffersen
et al., 2007, s. 13).
Den meget sparsomme anvendelse af muligheden for adoption uden samtykke var en
medvirkende årsag til den lovændring, der kom i 2009, hvor det blev væsentligt lettere at
anvende indsatsen. Dette ses også af begrundelsen for at foretage den yderligere lempelse i lovgivningen, som kom i okt. 2015. Af den skriftlige fremsættelse til lovforslag nr.
L121 fremgår det, at der siden de forudgående lempelser i reglerne om adoption uden
samtykke i 2009, kun er gennemført få sager. “Det er derfor vurderingen, at adoption uden
samtykke som indsats i forhold til udsatte børn ikke anvendes i den grad, der reelt er
grundlag og behov for og dermed heller ikke i overensstemmelse med intentionerne bag
lovændringen i 2009” (Folketinget, skriftlig fremsættelse 28. jan. 2015).

2.2.

Lovgivning på området

Der er mange love, lovbekendtgørelser samt vejledninger, der regulerer indsatsen adoption uden samtykke, og arbejdet med denne. Vi har valgt at komme ind på de love m.m.,
som vi finder mest væsentlige, og er samtidig klar over, at vores gennemgang ikke vil
være fyldestgørende.
De love, vi finder mest relevante i forbindelse med vores projekt, er adoptionsloven (Lov
om adoption) samt serviceloven (Lov om social service), da disse love styrer hvordan og
hvornår indsatsen bør anvendes. Derudover spiller retssikkerhedsloven (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område), samt forvaltningsloven (Forvaltningslov)
en stor rolle i forbindelse med arbejdet med indsatsen ude i praksis. Disse sidste love har
vi valgt ikke at komme ind på, da de regulerer hele det sociale område ude i praksis, og
derfor ikke er specielle for netop det område, vi har valgt at arbejde med.
2.2.1. Lovforslag Nr. L121
Lovforslag nr. L121 blev vedtaget i april 2015 og trådte i kraft 1. oktober 2015.
Som det anføres i det overordnede formål i Lovforslag nr. L121, (Forslag til lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service, forældreansvarsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område af 28.1.2015), er det lovgivernes klare mål, at
lempelsen på området skal føre til flere adoptioner af udsatte børn.
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Det overordnede formål med lovforslaget er at styrke intentionerne om at skabe stabilitet og kontinuitet i anbragte børns opvækst gennem adoption uden samtykke.
Senest er reglerne om adoption uden samtykke lempet i 2009. Siden ændringen er
der imidlertid kun gennemført ganske få adoptioner uden samtykke. Det er derfor
vurderingen, at adoption uden samtykke som indsats i forhold til udsatte børn ikke
anvendes i den grad, der reelt er grundlag og behov for og dermed heller ikke i
overensstemmelse med intentionerne bag lovændringen i 2009. (Lovforslag nr.
L121, s. 1)
Det anføres videre, at der før lovændring i 2009 blev gennemført ca. en adoption om året.
Intentionen i 2009 var at øge antallet af adoptioner uden samtykke, hvor det er formålstjenligt. Tal fra Ankestyrelsen viser dog, at antallet kun er steget til ca. to adoptioner om
året. Formålet med lovændringen i oktober 2015 er derfor at øge antallet af adoptioner
uden samtykke. Dette forsøges gennemført ved den ændring af lovgivningen som blev et
resultat af ovennævnte lovforslag. De væsentligste punkter i lovændringen består af lempelsen af adgangen til adoption uden samtykke, samt intentionen om at gennemføre en
formidlingsindsats med henblik på, at få udbredt kommunernes viden om reglerne om bortadoption (Lovforslag nr. L121, s. 4).
Vi finder det meget relevant at inddrage disse intentioner fra lovforslaget i vores projekt, da
vi vil forsøge at undersøge, hvilken betydning samfundets magt og diskurs har for forvaltningernes syn på og anvendelse af indsatsen.
De væsentligste lempelser i lovgivningen er jf. ovennævnte forslag, “at det efter forslaget
skal være sandsynliggjort - og ikke som efter gældende ret godtgjort - at forældrene varigt
vil være ude af stand til at varetage omsorgen for barnet. For det andet ophæves betingelsen om, at forældrene ikke må kunne spille en positiv rolle for barnet i forbindelse med
samvær” (Lovforslag nr. L121, s. 4). Videre anføres det, at der i særlige tilfælde kan blive
tale om samvær med biologiske slægtninge, hvis det skønnes bedst for barnet. (Forældreansvarsloven § 20 a).
Jf. lovforslaget
Indføres der mulighed for at gennemføre en adoption uden samtykke i tilfælde, hvor
barnets tilknytning til en plejefamilie har fået en sådan karakter, at det vil være skadeligt for barnet at bryde denne tilknytning, navnlig under hensyn til kontinuiteten og
stabiliteten i barnets opvækst og under hensyn til barnets relation til forældrene.
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Tilknytningen mellem barnet og plejefamilien bliver således den afgørende faktor
ved afgørelser om plejeforældres adoption uden samtykke
af deres plejebarn. Den kontakt, som forældrene og barnet måtte have haft under
anbringelsen hos plejefamilien, vil dog have betydning for
vurderingen af barnets tilknytning til plejefamilien. (Lovforslag nr. L121, s. 8)
De største ændringer i forhold til tidligere lov fra 2009 må ses at være, at det nu er muligt
at foretage en adoption uden samtykke på trods af, at forældrene har en positiv kontakt
med barnet under samvær. Samtidig er det nu muligt at foretage en adoption uden samtykke baseret på barnets tilknytning til sin plejefamilie.
Da vi i vort projekt har valgt at målgruppeafgrænse til de børn, der kan adopteres til deres
plejeforældre, finder vi det væsentligt for vores projekt at bemærke, at en afgørende faktor
ved anvendelse af adoptionslovens § 9, stk. 4 er barnets tilknytning til plejefamilien.
Som det ses af nedenstående citat, er det nu anført som et lovkrav, at kommunerne fremover har pligt til at overveje en adoption uden samtykke, hvis der er risiko for en langvarig
anbringelse. Dette krav kan ses som et udtryk for samfundets diskurs og er med til at definere den magt, som socialrådgiveren er givet i de enkelte sager.
Lovforslag L121 “tydeliggør kommunernes forpligtelse til at have fokus på adoption som en
social indsats, der repræsenterer et alternativ til en langvarig anbringelse, hvor hensynet til
kontinuitet og stabilitet i barnets eller den unges opvækst taler for det” (s. 15).
Når kommunen har vurderet at adoption uden samtykke vil være bedst for barnet indstilles
sagen til børn- og ungeudvalget, som efter godkendelse indstiller sagen videre til Ankestyrelsen. Samtidig med denne indstilling, skal kommunalbestyrelsen meddele Statsforvaltningen, at en sag om adoption uden samtykke er undervejs. Det er herefter Statsforvaltningens opgave hurtigst muligt at sørge for at beskikke en advokat til forældrene.
Ankestyrelsen har til opgave at sikre, at sagen er tilstrækkelig oplyst, samt at barnets sag
taler for en adoption uden samtykke. De har ingen kompetence i forbindelse med godkendelse eller valg af adoptivfamilie. Hvis Ankestyrelsen er enige i indstillingen, meddeler de
samtykke til kommunalbestyrelsen til at barnet er godkendt til adoption uden samtykke.
Det ses af dette, at det er Ankestyrelsen, der har det endelige ansvar for, at vurdere om
barnet er egnet til adoption.
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Kommunalbestyrelsen meddeler herefter Statsforvaltningen, at barnet er godkendt til
adoption i Ankestyrelsen, hvorefter Statsforvaltningen indleder behandlingen af sagen.
Medmindre sagen indbringes for domstolene er Statsforvaltningen sidste instans.
2.2.2. Gældende ret pr. 1. oktober 2016
Lovforslag nr. L121 medfører en væsentlig ændring af adoptionslovens § 9 stk. 3 og 4,
som herefter lyder
§ 9. Tilbagekaldes et i overensstemmelse med § 8 meddelt samtykke, kan adoptionsbevilling dog meddeles, såfremt tilbagekaldelsen under særlig hensyntagen til
barnets bedste ikke er rimeligt begrundet.
Stk. 2. Selv om forældrene ikke vil give samtykke efter § 7, stk. 1, kan adoptionsbevilling i særlige tilfælde meddeles, hvis væsentlige hensyn til, hvad der er bedst for
barnet, taler for det.
Stk. 3. Adoption kan meddeles efter stk. 2, hvis betingelserne for anbringelse af
barnet uden for hjemmet i § 58, stk. 1, nr. 1 eller 2, i lov om social service er opfyldt
og det er sandsynliggjort, at forældrene varigt vil være ude af stand til at varetage
omsorgen for barnet, og at adoption af hensyn til kontinuiteten og stabiliteten i barnets opvækst vil være bedst for barnet.
Stk. 4. Når barnet er anbragt uden for hjemmet i en plejefamilie, jf. § 66, stk. 1, nr.
1-3, i lov om social service, og betingelserne for anbringelse af barnet uden for
hjemmet i § 58, stk. 1, i lov om social service er opfyldt, kan adoption efter stk. 2
meddeles plejeforældrene, hvis barnets tilknytning til plejefamilien har antaget en
sådan karakter, at det vil være skadeligt for barnet at bryde denne tilknytning, navnlig under hensyn til kontinuiteten og stabiliteten i barnets opvækst og til barnets relation til sine forældre
Ifølge ovennævnte lovforslag nr. L121 og adoptionslovens § 9, stk. 3 og 4 skelnes der på
et væsentligt punkt mellem, hvorvidt kravet til den sandsynliggjorte varige mangel i forældreevne spiller en rolle ved afgørelsen om adoption uden samtykke eller ej.
Jf. stk. 3 skal det være sandsynliggjort, at der varigt vil være en manglende forældreevne,
og at det vil være bedst for barnet at blive bortadopteret. Det er desuden et krav, at barnet
kan være anbragt jf. servicelovens § 58, stk. 1, punkt 1 og 2.
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Jf. stk. 4 kan der ske adoption uden samtykke til barnets nuværende plejeforældre, hvis
barnet er anbragt i en plejefamilie jf. servicelovens § 66, stk. 1, punkt 1-3, samt hvis betingelserne for anbringelse jf. servicelovens § 58, stk. 1, punkt 1 og 2. Derudover er det en
betingelse, at barnet vil lide skade, hvis det fjernes fra sine plejeforældre.
Den væsentlige forskel mellem stk. 3 og 4 med hensyn til forældreevne ses af nedennævnte citat, hvori det fremgår, at det ifølge stk. 4 ikke er et krav, at det skal sandsynliggøres at forældre varigt vil være uden forældreevne.
I forhold til gældende ret indebærer forslaget, at plejeforældres adgang til at adoptere deres plejebørn udvides, fordi kravet om, at det skal være godtgjort, at forældrene varigt vil være ude af stand til at varetage omsorgen for barnet, ophæves. I
stedet stilles der som nævnt oven for krav om, at barnet er så nært knyttet til plejeforældrene, at det vil være skadeligt for barnet at bryde denne tilknytning. (lovforslag nr. L121, s. 9)
Endvidere foreslås det at ophæve kravet om, at barnet har været anbragt uden for
hjemmet i mindst 3 år. På grund af kravet om barnets
nære tilknytning til plejeforældrene vil ophævelsen af dette krav dog næppe have
selvstændig betydning. (Lovforslag nr. L121, s. 9)
Endvidere anføres om adoptionslovens § 9 stk. 4, at adoption kan ske til plejeforældrene, hvis det vil være skadeligt for barnet at blive fjernet fra dem. Dette krav skal
ses i modsætning til servicelovens § 68 a om kontinuitet i anbringelsen, som blot
anfører, at det skal være af væsentlig betydning for barnet ikke at afbryde anbringelsen. Der er her tale om en skærpelse af kravet til hvilken betydning en fortsat tilknytning til plejeforældre vil have for barnet. (Lovforslag nr. L121, s. 9)
Vi har valgt at inddrage disse betragtninger fra lovforslaget, da de har stor betydning for,
hvordan kommunalbestyrelserne kan anvende adoptionslovens § 9, stk. 4, ved sager, hvor
der er overvejelser om plejeforældres eventuelle adoption af deres plejebarn frem for en
videreført anbringelse.
Forældreansvarslovens § 20a regulerer den biologiske slægts adgang til samvær med
barnet efter adoption
§ 20 a. Er barnet adopteret, kan statsforvaltningen i helt særlige tilfælde efter anmodning fra barnets oprindelige slægtninge fastsætte samvær eller anden form for
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kontakt med disse, navnlig hvis barnet forud for adoptionen havde samvær eller anden form for kontakt med den, som anmoder om fastsættelse af samvær m.v.
Ovennævnte bestemmelse i lovgivningen finder vi vigtig at inddrage i vores projekt, da den
bestemmer, at det er muligt for det adopterede barn i særlige tilfælde at bevare kontakt og
kendskab til biologisk familie.
2.3.

Vejledninger

Adoption uden samtykke er en meget indgribende foranstaltning, der stiller store krav til
sagsbehandlingen. På grund af sagernes særlige karakter og hensynet til barnet er det afgørende, at de enkelte myndigheder tilrettelægger deres sagsbehandling på en sådan
måde, at sagerne behandles hurtigst muligt (Vejledning om frigivelse af børn til national
adoption, del 3).
Vejledningen skelner mellem adoption uden samtykke efter adoptionslovens § 9 stk. 3 og
stk. 4.
For stk. 3 gælder, at det ikke er et krav, at barnet er anbragt, når sagen indledes. Det er
blot et krav, at kravene til en anbringelse efter Servicelovens § 58 er opfyldte. Dette betyder, at kommunalbestyrelsen kan indlede en sag, hvor det handler om et ufødt barn. Det
præciseres, at anbringelse uden samtykke jf. servicelovens § 58 skal kunne gennemføres
på tidspunktet, hvor sagen om adoption uden samtykke indledes. Det er her underordnet,
om barnet er frivilligt anbragt. Når sagen indledes skal der foretages en børnefaglig undersøgelse samt udfærdiges en prognosevurdering af forældreevnen( Vejledning om frigivelse af børn til national adoption, s. 13)
For stk. 4 gælder, at der skal foretages en børnefaglig undersøgelse, det skal være skadeligt for barnet at blive fjernet fra plejefamilien, barnet skal have opnået en særlig tilknytning
til plejefamilien, og barnet skal være anbragt uden for hjemmet og dette vil kunne ske jf.
servicelovens § 58, Det skal kunne vurderes, at plejeforældrene reelt har taget forældrenes plads. Der kræves desuden længere tids tilknytning eller en klar tilkendegivelse fra det
modne barn om, at det ønsker adoptionen. Ved adoption efter stk. 4 skal der derfor ikke
foretages en prognosevurdering. Adoptionen vil derudover i praksis foregå som en familieadoption, som ikke fordrer godkendelse af adoptanterne.
Vi har valgt at inddrage viden fra vejledningen, da den er med til at klarlægge de krav, som
kommunalbestyrelserne og den enkelte socialrådgiver ude i praksis, skal forholde sig til
ved arbejdet med disse sager.
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3. Videnskabsteoretisk perspektiv
I dette kapitel redegør vi for vores valg af videnskabsteoretisk perspektiv i projektet. Vi har
i vores projekt valgt at arbejde ud fra både det hermeneutiske og det fænomenologiske
perspektiv. Vi finder, at valget af disse to perspektiver giver god mening i de processer vi
skal igennem i vores projekt, som både indeholder en indsamling af empiri fra informanter
samt en fortolkning og analyse.
I forbindelse med indhentning af empiri fra vore informanter, vil vi læne os op af det fænomenologiske videnskabsteoretiske perspektiv, da vi anser det for vigtigt at få informanternes subjektive beskrivelser af deres erfaringer med adoption uden samtykke. Det fænomenologiske perspektiv handler om at studere fænomener i menneskers livsverden. Tanken
er her, at man som forsker skal forsøge at sætte egen forforståelse i parentes for derved
at opnå informantens subjektive beskrivelser under interviewet (Guldager, 2015, s. 81). Vi
er opmærksomme på, at vi ikke kan være helt forudsætningsløse, da vores forforståelse
altid vil have indvirkning på hvilke spørgsmål, vi stiller og hvordan vi stiller dem. Vores faglige og personlige viden, opnået gennem vores uddannelse samt vores livserfaring i øvrigt,
vil være med til at skabe sammenhæng og mening i vores interviews (Guldager, 2015, s.
91). Dette er en udfordring, som vi er nødt til at forholde os til i processen med at indhente
empirien.
Når vi skal fortolke og analysere på den indsamlede empiri ved hjælp af vores forforståelse og de kendte teorier, der udgør vores faglige viden, vil vi anvende det hermeneutisk
videnskabsteoretiske perspektiv med henblik på at opnå en helhedsorienteret forståelse af
vores problemstilling (Launsø, Olsen & Rieper, 2011, s. 29).
En vigtig pointe inden for hermeneutikken er den hermeneutiske cirkel. Forståelse skabes,
når der veksles mellem de enkelte dele og helheden. “Enhver forståelse er en pendling fra
forforståelsen af en del til forståelsen af helheden og omvendt” (Guldager, 2015, s. 120).
Dermed indebærer den hermeneutiske cirkel, at det er nødvendigt at forstå og fortolke på
de enkelte dele, for at opnå en samlet erkendelse. Om forståelsesprocessen anvender
Gadamer begrebet horisontsammensmeltning, hvilket handler om mødet mellem to forståelseshorisonter. Her tillægges det værdi, at forståelseshorisonten skal ses i en historisk
kontekst ud fra erfaringer, skabt gennem oplevede situationer, hvilket er en forudsætning
for meningsskabelse (Guldager, 2015, s. 118).
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Ud fra dette finder vi det hermeneutiske perspektiv relevant i vores analyseproces. Vi vil
bevæge os rundt i den hermeneutiske cirkel mellem det vi allerede ved ud fra vores forforståelse og faglig viden og fortolker på den indhentede empiri. På den måde forsøger vi at
opnå en helhedsorienteret forståelse af vores problemstilling. Det, at vi sætter vores egen
forforståelse i spil sammen vores informanters forforståelse, vil give os en ny forståelse.

Kritik af videnskabsteoretisk perspektiv
Det rene fænomenologiske videnskabsteoretiske perspektiv kan kritiseres på flere punkter.
Vores mål med det fænomenologiske perspektiv har været at få informantens subjektive
beskrivelse. Et kritikpunkt her kan være hvorvidt, eller hvor meget, informanten er underlagt samfundsmæssige og organisatoriske muligheder og ikke mindst begrænsninger i forbindelse med det, hun udtaler sig om. Dertil kommer, hvorvidt man som forsker kan sætte
parentes om egen forforståelse. Vi er bevidste om, at det vil være naivt at tro, at vi ikke har
forforståelser, samt at disse har betydning for hvordan vi vælger at arbejde (Guldager,
2015, s. 100).
Et kritikpunkt i det hermeneutiske videnskabsteoretiske perspektiv handler om, hvorvidt
alle forforståelser eller meninger er lige kvalificerede og sande, og om alle tolkninger er
lige gode (Guldager, 2015, s. 121). Den empiri vi indhenter, er et udtryk for de forskellige
informanters holdninger og viden.

4. Metodisk tilgang
4.1.

Kvalitativ og kvantitativ metode

I projektet benytter vi os af den kvalitative metode, da vi ønsker at opnå forståelse for vores problemstilling, baseret på fortolkning af indhentet empiri. Den kvalitative metode giver
mulighed for at gå i dybden med vores undersøgelsesspørgsmål set ud fra kontekst, hvilket harmonerer med vores valg af videnskabsteoretisk tilgang. I projektet inddrages også
den kvantitative metode, da vi finder det relevant at inddrage konkrete tal for udbredelsen
af brugen af indsatsen
Denne triangulering vil bidrage med et mere nuanceret indblik i emnet, med henblik på at
besvare vores problemformulering (Thagaard, 2015, s. 18-19).
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4.2.

Projekttype

Som projekttype har vi valgt at vores projekt skal være et undersøgelsesprojekt, (Bachelorhåndbogen, 2016, S.5), som giver os mulighed for at undersøge, hvilken betydning indsatsen har for de berørte. Samt hvordan og hvorfor indsatsen anvendes i praksis. Denne
projekttype er optimal til at forstå virkning og berettigelse af en given indsats. Set i lyset af,
at der i 2015 er indført en lempelse i lovgivningen, som åbner mere op for brugen af indsatsen, finder vi det væsentligt at undersøge hvilken betydning indsatsen har for det enkelte barn, samt hvordan og hvornår den anvendes af praksis.
4.3.

Induktiv og deduktiv

I vores indhentning af empiri forsøger vi at arbejde induktivt, forstået på den måde, at vi vil
være åbne og forstående overfor den viden vi får. Den induktive metode giver os mulighed
for at være åbne og nysgerrige på det emne vi vil udforske. Den induktive metode hænger
godt sammen med det fænomenologiske perspektiv, hvor vi vil forsøge ikke at påvirke
vore informanter med de spørgsmål, vi har stillet i interviewguiden samt de uddybende
spørgsmål, vi stiller under interviewet. Gennem indhentning af empiri fra flere forskellige
informanter fra praksis, håber vi at kunne finde ny viden, som vi kan arbejde videre med i
vores analyse.
Derefter vil vi forsøge at arbejde deduktivt, når vi bearbejder og analyserer vores indhentede empiri med relevante teorier. I denne del af processen vil vi primært arbejde undersøgende i forsøget på at tolke vores empiri fra informanterne. Gennem den deduktive metode forsøger vi at af- eller bekræfte vores egne forforståelser. I denne del af processen
arbejder vi med kendte metateorier og teorier med det formål, at forstå empirien og derigennem indsatsens berettigelse.
Denne kombination af induktiv og deduktiv tilgang medfører, at vi i vores proces forsøger
at arbejde analytisk induktivt (Boolsen, 2006, s. 32). I opstarten af vores projekt arbejder vi
deduktivt, når vi formulerer vores ovennævnte forforståelser og undersøger og efterprøver
gyldigheden af disse. Derefter bevæger vi os over i den induktive metode, hvor vi åbent og
nysgerrigt indhenter vores empiri. Til sidst arbejder vi atter deduktivt, når vi undersøger
den indhentede empiri ved hjælp af vores faglige viden samt relevante teorier.I denne proces analyserer vi udsagn og oplysninger fra informanterne ved hjælp af vor viden og relevant teori. Et kendetegn for denne metode er, at vi forsøger at opnå en ny forståelser om
vores emne adoption uden samtykke
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4.4.

Forskningstype

Som forskningstype har vi valgt primært at anvende den forstående type og vi er opmærksomme på at vi i projektet også vil være beskrivende og forklarende (Launsø et al., 2011,
s. 24ff), hvor vi inddrager informanternes kontekst. Denne forskningstype finder vi, har relevans for projektet, da vi håber at denne kan medvirke til en udvikling eller forandring af
praksis på området. Vi vil undersøge, hvordan indsatsen adoption uden samtykke påvirker
børnene og deres trivsel, samt hvordan indsatsen i dag anvendes i forvaltningerne. Et kendetegn for den forstående forskningstype er, at vi forsøger at opnå ny viden om det emne
vi undersøger. Det er vigtigt at vi er opmærksomme på den kontekst, som informanten er
i - herunder hvilken baggrund informanten har for at arbejde på området, samt hvilken
diskurs og hvilke retningslinjer hun arbejder under. I den forstående forskningstype arbejder vi ud fra en forforståelse, som vi undersøger med det formål at forstå, så vi enten kan
få afkræftet eller bekræftet vores forforståelser. Selve undersøgelsen består af vores tolkning og analyse af den indhentede empiri ved hjælp af egen faglig viden og anerkendte teorier, og dette harmonerer godt med vores valg af hermeneutikken som videnskabsteoretisk perspektiv (Launsø et al., 2011, s. 24-27)
Den forstående forskningstype kan hjælpe os frem mod vort mål om at finde en dybere
indsigt i indsatsen adoption uden samtykke, som vi håber kan bidrage til at indsatsen anvendes på rette tid og i de rigtige sager.
4.5.

Kvalitetskriterier

Det er vigtigt, at vi gennem hele projektet har blik for de gældende kvalitetskriterier, som er
med til at sikre, at vi ender ud med et validt projekt.
Her følger en beskrivelse af de kriterier der har relevans for et kvalitativt forskningsprojekt
med udgangspunkt i den forstående forskningstype:
Gyldighed - omhandler validitet, det at forskeren undersøger det, der reelt er hensigten
med projektet. I den forstående forskningstype får gyldighedskriteriet en udvidet betydning,
da dette omfatter både et spejlkriterium og helhedskriterium (Launsø, et al., 2011, s. 30)
Ved spejlkriteriet er det vigtigt, at informanten kan genkende sig selv i de udsagn, vi inddrager i vores analyse. Dette, at være rent beskrivende i forhold til informantens udsagn,
harmonerer godt med den fænomenologiske tilgang, som vi har valgt at anvende ved vores indhentning af empiri.
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Helhedskriteriet ønsker vi at opfylde ved at inddrage både informantens forforståelse, vore
egne forforståelser samt vores faglige viden i den helhed, som vi bruger til at analysere og
fortolke empirien. Et opmærksomhedspunkt her er, at der kan være tvivl om hvis viden,
der er den korrekte. Forsøget på at opfylde helhedskriteriet passer godt sammen med det
hermeneutiske perspektiv, som netop også inddrager den samlede mængde af viden og
forståelse i forsøget på, at nå frem til ny viden.
Overførbarhed - at resultatet ved hjælp af fortolkningen kan overføres til en beslægtet kontekst, og at forskeren kan argumentere herfor (Thagaard, 2015, s. 191). Med beslægtet
kontekst i forbindelse med vores emne forstår vi, at da man ikke møder to sager, der er
ens, vil man i stedet for kunne sammenligne de overordnede vilkår, der kendetegner de
enkelte børn og forældre. Vi er opmærksomme på, at vi i den forstående forskningstype
ikke kan generalisere, men derimod i stedet kan tale om overførbarhed. De sociale problemer, som indsatsen adoption uden samtykke, er rettet imod, kan kaldes “vilde problemer”, som handler om komplekse problemer, som løses ved et socialfagligt skøn. Man kan
derfor ikke umiddelbart finde en ensartet måde at handle på. Man er nødt til fra sag til sag
at forholde sig til, om vilkårene for børnene er så sammenlignelige, at det er berettiget at
anvende indsatsen.
Troværdighed - at alle valg og fravalg i projektet er lagt frem, samt at der kan argumenteres og begrundes ved de enkelte valg (Thagaard, 2015, s. 185). En væsentlig del af at
gøre vort projekt troværdigt er, at vi gennem hele processen tydeligt skelner mellem, hvad
der er egne og informanters holdninger. Begrebet reliabilitet som kan anvendes i en kvantitativ undersøgelse, kan ikke anvendes i vores projekt, da vores konklusion ikke kan efterprøves af andre, da to sager aldrig vil være ens.
Vi ønsker at styrke troværdigheden ved at benytte os af lydoptagelser og transskribering,
så vi til enhver tid har mulighed for at finde tilbage til informanternes udsagn. Derudover vil
vi bestræbe os på at begrunde vores valg og fravalg - både med hensyn til informanter og
teorier.
4.6.

Valg og fravalg

Vi har i vort projekt valgt at arbejde ud fra det forstående perspektiv, for at finde ud af,
hvordan indsatsen bruges og hvordan den påvirker målgruppen - børnene.
Som videnskabsteoretisk perspektiv har vi valgt det hermeneutiske perspektiv og vi har
samtidig fravalgt at tage afsæt i det videnskabsteoretiske kritiske perspektiv (Boolsen,
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2006, s.35), hvor vægten ville ligge på samfundets og organisationers bevæggrunde for at
indføre og anvende indsatsen.
Vi er dog stadig kritiske i vores undersøgelse ved, at vi har valgt at inddrage magtbegrebet, når vi undersøger, hvordan de enkelte forvaltninger og den enkelte socialrådgiver ser
på og anvender indsatsen adoption uden samtykke.
Vi har i opstartsprocessen diskuteret om vort projekt skal være et undersøgelses- eller et
evalueringsprojekt. Begge projekttyper indeholder elementer, der kunne give mening for
vort emne. Ud fra vores forforståelser om, at indsatsen adoption uden samtykke endnu
ikke anvendes ret meget, har vi fravalgt evalueringsprojektet, da denne projektform giver
mest mening i sager, hvor indsatsen der undersøges, er fuldt implementeret. Derudover vil
det give mest mening at anvende evalueringstypen ved indsatser der har vist hvordan virkningen af indsatsen er på længere sigt. Da lovgivningen er så forholdsvis ny og desuden
kun har været anvendt i forholdsvis få sager, er det endnu for tidligt, at kunne evaluere på
effekten af indsatsen.

5. Empirisk grundlag
5.1.

Metode til indhentning af empiri

Vi vil foretage semistrukturerede livsverdensinterviews, med 2 socialrådgivere fra praksis.
Ved hjælp af vores informanters subjektive livsverdensfortællinger, vil vi indhente empiri
om emnet adoption uden samtykke (Kvale & Brinkmann, 2008, s. 45-47). Vi foretager et
semistruktureret kvalitativt interview, hvor vi på forhånd har udarbejdet overordnede temaer samt underspørgsmål. Vi er forberedte på, at informanten kan komme ind på emner,
som vi ikke på forhånd har gjort os klart. Vi har bevidst valgt det semistrukturerede interview som metode for vores indhentning af empiri, da det giver bedre mulighed for at forstå
informantens livsverden, end et spørgeskema kunne have gjort. Samtidig har vi, i modsætning til en helt fri dagligdags samtale, mulighed for at styre interviewet i den ønskede retning ved hjælp af vores spørgsmål. Det kvalitative forskningsinterview, som vi gør brug af,
er et redskab til at forsøge at forstå informantens daglige verden ud fra sit eget perspektiv
(Kvale & Brinkmann, 2008, s. 41).
Vi har besluttet at vi vil interviewe informanter, som i deres praksis har arbejdet med adoption uden samtykke. Vi har valgt, at indhente empiri fra en informant, hvor en adoption
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uden samtykke er gennemført, samt fra en informant, der kun har overvejet det, da sidstnævnte kan bidrage med viden om, hvorfor indsatsen er fravalgt eller ikke kunne gennemføres
Vi vil derudover indhente kvantitative data omkring brugen af indsatsen., hvilket vi gør ved
anvendelse af data fra Statsforvaltningen samt fra lovforslag nr. L121.
5.2.

Informanter

Vi har valgt at arbejde med emnet adoption uden samtykke ved hjælp af samtaler med socialrådgivere fra praksis og skriftlig dialog med Statsforvaltningen.
Vi sendte mails til 11 kommuner med forespørgsel om, de ville tage imod os til et interview
om indsatsen adoption uden samtykke. Tre svarede ikke, fem svarede, at de ikke havde
haft en sådan sag, en svarede, at de var forhindret af andre årsager, og to ville gerne tage
imod os. Dette kan ses som en kritik af vores empiri, da vi ved et større datagrundlag
kunne have opnået et andet resultat.
Lone
Den første af vores informanter (fremover kaldet Lone) er en socialrådgiver ansat i en mellemstor jysk kommune. Hun blev uddannet i 2004, og har arbejdet i nuværende stilling, indenfor børn- og ungeområdet i 6 år. Hun oplyste under interviewet, at hun har flere efteruddannelser inden for området. Et 3-årigt Diplom med speciale i Børn og unge og Diplom i
Kommunikation. Dette gør, at vi vurderer hende til at være en faglig kompetent informant. Vi vidste på forhånd, at hun ikke havde personligt kendskab til en sag, der endte
med en adoption uden samtykke. Hun havde dog haft sager, hvor det havde været på tale.
Selve interviewet foregik den 26. oktober,.2016 i et mødelokale i kommunen. Lone starter
ud med at sige, at hun havde fået et akut møde og derfor var den afsatte time indskrænket
til 40 minutter.
Lones fysiske placering gjorde, at hun havde mulighed for øjenkontakt med os alle. Stemningen bar en anelse præg af tidspresset, men på trods af dette var der plads og rum til
grin og smil. Stemningen var alt i alt imødekommende og let og selvom vi godt kunne have
brugt mere tid, så fik vi svar på alle spørgsmål og kom derfra med et brugbart interview
(Bilag 1: Interview med Lone den 26. oktober, .2016).
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Lotte
Vores anden informant (fremover kaldet Lotte), er faglig leder i en mellemstor jysk kommune. Hun er uddannet socialrådgiver og har 25 års erfaring indenfor børn og unge området. Gennem sit virke har hun været sagsbehandler, konsulent og nu faglig leder. Ydermere har hun flere års erfaring som døgnplejer af børn og unge, som måtte have behov.
Hun er næsten færdig med en Master i Udsatte børn og Unge. Vi ved på forhånd, at hun
har kendskab til adoptionssager, da hun, i en tidligere ansættelse i en anden kommune,
har haft en anbringelsessag som endte i en adoption uden samtykke. Derfor vurderer vi
hende til at være kompetent, og vi vurderer, at hendes faglige kendskab til området, samt
mangeårige erfaring på området, giver en høj validitet.
Mødet foregik d. 30. november, 2016 i et mødelokale i kommunen. Vi var placeret omkring
et bord og Lotte sad for bordenden. Dette gjorde, at Lotte havde nem adgang til øjenkontakt til os alle. Stemningen var alvorlig og koncentreret, men på ingen måde anspændt.
Lotte havde meget at sige omkring vores temaer, og vi kom derfra med et brugbart interview. (Bilag 2: Interview med Lotte 30. november,.2016).
Statsforvaltningen
Statsforvaltningen hører budgetmæssigt og organisatorisk under Social- og Indenrigsministeriet og varetager flere myndighedsopgaver for den danske stat under flere forskellige
styrelser og ministerier. Herunder Ankestyrelsens Familieretsafdeling, hvori der bl.a. indgår behandling af sager vedr. Adoption uden samtykke. Såfremt en sag ikke indbringes for
domstolene er Statsforvaltningen sidste instans, og det formodes derfor, at Statsforvaltningen har kendskab til hvor meget indsatsen anvendes i praksis.
Vores mailkorrespondance med statsforvaltningen bidrager med brugbare svar, men henviser også til travlhed i forvaltningen, hvorfor de ikke kan gå i dybden med alle vores opfølgende spørgsmål (Bilag 3: Mailkorrespondance med Statsforvaltning, 25. oktober-3. november, 2016).
5.3.

Etiske overvejelser ved udvælgelse af informanter

De etiske regler giver i hovedtræk en definition på informantens rettigheder og den undersøgendes ansvar. Et af metodeetikkens hovedprincipper er forsvarlig forskning. Princippet
pointerer blandt andet, at vi skal være opmærksomme på konsekvenserne for vedkom-
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mende, som vi interviewer, samt at man ikke må udsætte personen for at pådrage sig fysiske skader eller psykiske belastninger (Thagaard, 2004, s. 28). Et underpunkt til metodeetikkens hovedprincip, forsvarlig forskning, er beskyttelse af den sårbare (Thagaard, 2004,
s. 63), og vi har valgt at inddrage dette princip, da det ligger til grund for vores fravalg af
interviews med anbragte børn og deres forældre, da vi ikke vil udspørge børn eller mødre,
som befinder sig i en så sårbar position. Dette er et etisk dilemma, da vi er klar over, at vi
kunne have fået meget brugbar viden fra informanter af denne type. Vi finder dog ikke at
projektets formål berettiger, at vi udsætter disse sårbare borgere for vores spørgsmål.
Vi gør brug af yderligere to hovedprincipper, hvoraf det første er informeret samtykke, som
beskriver forskerens ansvar for at informere om projektets formål, samt den deraf følgende
forpligtelse til at forsøge at holde sig til dette. Derudover anvender vi fortroligheds princippet, som angiver pligten til at anonymisere informanten (Thagaard, 2004, s. 25-26).
Vi finder, at disse principper har relevans i forbindelse med vores interviews af de to valgte
informanter, samt for vores kontakt med Statsforvaltningen. Vi har præsenteret vore informanter for projektets indhold og formål, og vi har for vore to informanters vedkommende
lovet at holde dem anonyme i det færdige projekt.
5.4.

Bearbejdning af empiri

Vi har valgt at transskribere vores interviews, da vi på denne måde opnår de bedste forudsætninger for at kode de indkomne data. Vi vil opdele empirien i de temaer, der matcher
vores arbejdsspørgsmål, hvorved vi lettere kan foretage en analyse af de udsagn, der er
fremkommet under interviewene.

6. Beskrivelse af empiri
Organisationens syn på og anvendelse af adoption uden samtykke som indsats
Begge informanter er enige om, at Adoption uden samtykke er et smalt område med lidt
praktisk erfaring og dermed for lidt viden på området. Det beskrives, at de to forvaltninger
har forskellige tilgange til indsatsen.
I den ene forvaltning oplever Lone, at lederen er opmærksom på området Adoption uden
samtykke, og at det er blevet taget op til deres sektionsmøde, men at der ikke er nogen
overordnede retningslinjer. Hun oplevede dog, at statsforvaltningen agerede som gode
sparrings- og samarbejdspartnere i den sag, hun havde indstillet, og hun fortæller: “ja og
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statsforvaltningen også har fået mere fokus på det, men men det. () vi har ikke meget fokus på det lige nu. Så er det alt muligt andet. Så den er lidt…. () Det var nyhedsværdien
tror jeg. Så nu skal vi lige… () tror jeg” (Interview 26. oktober 16).
Derimod er den anden forvaltning i gang med at implementere en fast metodisk tænkning i
forhold til deres anbringelsessager, og dermed skabe retningslinjer for disse. Lotte fortæller:
Det vil sige, vi skal faktisk redegøre for sagen, eller i sagen på at vi har forholdt os til, om et barn skal bortadopteres. Jeg sidder lige nu og pusler med
retningslinjer for vore tvangssager generelt og jeg tror vi lander på, at det
kommer til at stå som standarder på vores indstillinger. At vi har været omkring de bestemmelser, fordi rent juridisk så skal vi omkring dem. (Interview
30 november 2016)
Lotte forventer, at det kommer til at stå som standard på deres indstillinger, så de på den
måde skal forholde sig til den nye ændring, hvorved de samtidig sikrer sig at der er dokumenteret, for at der i hver enkelt længerevarende anbringelsessag er redegjort for, om barnet kan bortadopteres. Hun oplever dog, at der ikke længere er den samme hyppighed
med anbragte børn i en længerevarende periode:
”Altså der er sket et voldsomt paradigmeskifte i den indstilling vi har, når vi laver indstilling til anbringelsessager. Hvor vi for år tilbage, hyppigere end i dag i
hvert fald, anbragte børn i længerevarende perspektiver. Så arbejder vi målrettet på kortere anbringelse og hjemgivelse og anbringelse i plejefamilie” (Interview 30 november 2016).
Lotte beskriver at for at de som organisation kan lave en adoptionssag så skal de stå bag
deres socialrådgivere i det og dertil tilføjer hun:
”så på den led, så skal vi som organisation lægge os fast på en retning med, hvordan vi
vælger at håndtere den her type sager. – og i sikkert en antagelse om, at der i nogle kommuner kunne tænke det gør vi ikke, for det er for indgribende, det er for anderledes, det vil
vi ikke arbejde med.” (Interview Lotte, 30. november 2016).
Under interviewet fortæller Lotte, hvorledes de var nødt til at få dokumentation på plads på
barnet om, hvorvidt det udviste alvorlige symptomer på mistrivsel ,og hun siger:
og der var vi simpelthen nødt til at få en afklaring af om der var en formodning
om, at det barn ville have et varigt støttebehov. Simpelthen fordi det havde

Side 23 af 61

fået nogle organiske og kognitive skader, som ville være indgribende, for så
ville man heller ikke kunne lave en adoption af sagen.(Interview, 30. november, 2016).
Socialrådgiverens magt og diskurs
Under interviewene oplever vi, at begge vores informanter er opmærksomme på muligheden for indsatsen adoption uden samtykke i længerevarende anbringelser.
Der beskrives, at der i den ene forvaltning var lidt mere fokus på adoption uden samtykke,
da lovændringen kom og Lone siger: “Der kom der lidt mere fokus på da, fra vores ledelse
af og det smitter vel lidt ned af, ned til os men“ (Interview Lone, 26. oktober 2016).
Dog fortæller Lone videre, at der ikke er meget fokus på indsatsen lige nu, og hun oplever,
at hendes kollegaer ikke indtænker indsatsen, men mest fordi de ikke har haft sådan en
sag før eller har nogle sager, hvor det var aktuelt og derfor bliver det: ”vi gør som vi plejer”
og hun tilføjer: ”ellers går vi ikke ud og gør det, hvis vi bliver for usikker på det, så gør vi
det ikke” (Interview 26. oktober 16). Lone efterspørger mere viden på området og udtaler:
”Jeg kunne godt tænke mig at vi fik noget mere fokus på det og noget mere undervisning i
det. Og noget mere snak om alle de her etiske dilemmaer, for det er jo dem der holder os
tilbage, for at gøre det” (Interview 26. oktober 2016). Da vi spørger Lone, hvilke etiske
overvejelser hun vil have i forbindelse med en adoption uden samtykke, siger hun, at det
er svært at svare på, men tilføjer:
”det må være omstændighederne og situationen, der afgør det ikke også. Men
det var også det vi snakkede om før. Men altså er mor skadelig for barnet, så
er den gal og vil barnet være negativ ved hvert samvær og så… () og har man
arbejdet på at gøre det bedre og ellers gjort noget og det heller ikke bedres.
Så kunne man jo gå ind og kigge på, hvad er det bedste for barnet. Er det en
konkret tilknytning, altså simpelthen være en del af plejefamilien eller som en
familie og mor kommer ud af billedet. Altså det vil jo være en individuel overvejelse. Men sådan er det hele tiden med vores lovgivning, den er meget åben
og man skal hele tiden vurdere. Der er hele tiden en skøn forbundet med det
og er jo som udgangspunkt jo barnets bedste, det er jo det vi hele tiden kigger
efter.” (Interview Lone, 26. oktober 2016).
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Det samme gør sig gældende, i forhold til de etiske overvejelser, i den anden forvaltning,
hvor Lotte udtaler næsten tilsvarende det ovenstående: ”og jeg tænker, der hvor det konflikter lidt med hele adoptionsområdet, det er det der med, det er det at den er så definitivt
den beslutning at træffe. Der er ikke plads til, at tingene kan gå en anden vej”. Og hun tilføjer: ”Hvad nu hvis vi tager fejl, hvad nu hvis der viser sig noget andet” (Interview 30 november 2016).
Hun oplyser, at hun ikke længere er så skråsikker i, at hun har ret, selvom hun bruger al
sin faglighed. Dette er opstået på baggrund af hendes personlige evidens, hvor hun med
et tilbageblik på måske 1000 anbringelser har oplevet, at ikke alle beslutninger har været
de rigtige. Derudover oplever hun, at de skiftende regeringer og kommunalbestyrelser, der
pålægger hende de metoder, hun skal arbejde ud fra, har så stor en betydning for et andet
menneskes liv. Lotte fortæller, at hun har været heldig at kunne følge nogle af de børn,
hun har anbragt, og som har fået et godt livsforløb. Hun siger: ”Tage vare på deres børn
og alt det deres forældre ikke kunne, det kan de faktisk, fordi de har fået den rette indsats”
(Interview 30 november 16).
I forhold til hvilke barriere der kan være for at anvende indsatsen, er der bred enighed om,
at der generelt er for lidt evidens og praktisk viden på området. Lotte siger hertil: “vi kan
ikke... man kan ikke gøre det om. Det er måske i virkeligheden det jeg synes er en barriere. Det er det der med at, det er squ en indgribende beslutning” (Interview 30 november
2016).
Derudover nævnes det fra begge informanter, at der er vanskeligheder i at få plejefamilier
til at adoptere. Her fortæller Lone at: ”Vi har faktisk ikke rigtigt nogle plejefamilie der sådan
set har været (.) interesseret i opgaven”. og hun tilføjer:
åh ja, jeg syntes nemlig at, tit og ofte tænker vi på, at prøve at undgå anbringelse fordi det er ikke nødvendigvis en god løsning for barnet at vokse op i en
plejefamilie. For det har også nogle identitetsmæssige problemer for barnet.
(Interview 26. oktober 16).
Lotte siger at hun kender til plejefamilier der har sagt nej til adoption da det at være plejefamilie er deres indkomstgrundlag og tilføjer:
Så ringe-stiller man i den grad et barn, dybt problematisk for et barn. Det er
problematisk nok for dem at vokse op i en familie, hvor man ved, at de får løn
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for at passe mig. Hvis man så oven i købet bliver valgt fra, på baggrund af det,
så er det virkelig virkelig skidt. (Interview 30. november 2016).

Barnets bedste
I forhold til hvilken alder det er bedst for barnet at blive adopteret i, og hvilke barrierer der
er i den alder for adoption svarer Lone, at de altid har fokus på tidlig indsats: ”så jo tidligere jo bedre” (Interview 26. oktober, 2016). Hun mener, det er bedst, hvis man skal adoptere et barn, at det er lige fra fødslen af, men at det er svært at skulle ind og vurdere på
forældrene, hvad der skal være til stede, for at man kan igangsætte sådan en indsats og
hun siger: ”Problemet er bare, at så fratager vi barnet muligheden for at have kontakt.”
men tilføjer dog også at: ”Men jeg tror meget mere, at vi skal ind og gøre det ved fødslen.
Det tror jeg, end at vi skal ind gøre det senere hen” (Interview 26. oktober, 2016).
Lotte supplerer med: “helt sikkert, det er helt klart de helt små børn, hvor vi skal forebygge”, og fortsætter med:
“ja, man skal forebygge den situation, at de får en psykisk konstruktion og en social konstruktion der gør, at der er risiko for sammenbrud i en anbringelse senere hen” (Interview
30. november, 2016).
Lotte fortæller, at vores lovgivning indenfor adoptionsområdet er baseret på udenlandsk
forskning, der viser, at det at høre til i en juridisk familie opvejer de vanskeligheder, der opstår når barnet rykker fra en anbringelsesfamilie til en adoptivfamilie. Hun tilføjer:
”Jeg undrer mig i et fagligt perspektiv over det fund i de undersøgelser. Fordi jeg tænker,
at relationsbrud det ved vi alt om, hvor indgribende det er. Jeg synes jo, det her er faktisk
det helt springende, - den springende problemstilling i adoptionssager og anbringelsessager, det er tilknytning. Fordi vi har noget viden om det, men vi har ikke en sikker viden om
det, i hvilken retning det går” (Interview 30. oktober, 2016).
Hvis man skal se på adoption som en beskyttelsesfaktor siger Lotte:
Så sparer man selvfølgelig et barn for alle de risikofaktorer, som kan være
med til at give en opvækst, der kunne udsætte det for på et senere tidspunkt,
for et sammenbrud i anbringelsen. Men det er godt nok et langt perspektiv(..)”
Og hun tilføjer: ”og der er godt nok mange ting der skal falde rigtig meget i hak
for man kan sige at adoptionen i sig selv kan gøre det. (Interview 30. november, 2016).
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Fordelen ved at igangsætte en adoption uden samtykke er for Lone de tilfælde, hvor tilknytningen til plejefamilien er stor og hvor de vil børnene 100%, da det har en betydning
for barnets identitet og tilknytning.
Med hensyn til kontakt og viden om barnets biologisk ophav fortæller Lotte at hun aldrig
har kendt et barn der ikke ville kende sine rødder:
Altså biologisk families betydning, ens identitet og resten af ens udvikling, den
er så stor så jeg tænker, at man skal i hvert fald være meget meget klar på, at
hvis man bortadoptere et barn, at så indebærer det også en risiko for nogle
andre ting. (Interview 30. november, 2016).
Lone forklarer, hvordan hun mener, det vil kunne give noget sikkerhed og ro for barnet at
blive adopteret og fortsætter:
Så er det der man hører til og så kan man sige, at man måske ikke føler man
hører til, når man er i en plejefamilie på samme måde, som de biologiske børn
gør. Det er også de to, vi oplever ret ofte, at det kan være rigtig svært. (Interview, 26. oktober, 2016)
Lone mener dermed, det har betydning for barnet at høre til i en familie, da det giver ro og
sikkerhed. Vores anden informant Lotte deler samme holdning.:
For det har også nogle identitetsmæssige problemer for barnet (At være plejebarn). Det at være anderledes og være udenfor, det er i hvert fald nogle af de
ting de slås meget med. Tit og ofte kalder de også plejeforældrene mor og far
fordi så skal de ikke til at forklare en hel masse, når du nu er i skole eller i fritiden og sådan nogle ting. Så det, der ville have betydning for barnet var, at
nogle ville dem 100% og ikke være sådan nogle som er der på prøveplader,
eller på lån, eller deres situation bliver usikker, skal vi måske hjem til mor, måske skal vi ikke. (Interview, 30. november, 2016)

7. Teorivalg
I vores valg af teorier har vi lagt vægt på at finde og anvende en overordnet samfundsmæssig teori, som kan hjælpe os til at undersøge og forstå, hvordan den samfundsmæssige diskurs dannes, samt hvordan magten påvirker det sociale arbejde på området.
Da vi desuden vil undersøge, om andre lande anvender adoption uden samtykke anderledes end vi gør det i Danmark, har vi valgt at inddrage, hvilke velfærdsmodeller disse lande
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primært anvender, samt hvordan disse modeller kan være med til at danne den diskurs,
der sætter rammerne for det sociale arbejde på området.
Herudover vil vi inddrage en teori, som kan medvirke til at undersøge, hvordan det etiske
dilemma på området, samt den enkelte socialrådgivers rolle har betydning for arbejdet ude
i praksis.
Derudover har vi valgt at inddrage en teori, som kan hjælpe til en forståelse af, hvordan
det enkelte barn påvirkes på individniveau, når der sker sker ændringer på makroniveau.
Desuden anvender vi en teori, som kan hjælpe med at undersøge tilknytningens betydning
for det enkelte barn, når det overvejes at foretage en adoption uden samtykke. Da vi ønsker at undersøge, hvordan barnet anerkendes ved henholdsvis adoption og anbringelse,
har vi valgt en teori, som kan hjælpe os med dette.
Udover disse teorier har vi valgt at inddrage udsagn og undersøgelser fra enkelte andre
forskere, som præsenteres nærmere i selve analysen.
7.1.

Michel Foucault

Michel Foucault (1926-1984) var en fransk professor, filosof og historiker. Han forholdt sig
hele sit liv til det sociale arbejde og satte spørgsmålstegn ved det sociale arbejdes rammer
og problemforståelser (Hansen, 2013, s. 72).
Som et redskab til at undersøge og forklare og dermed forsøge at besvare første del af vores problemformulering, hvordan magt og diskurs påvirker, hvordan der arbejdes og lovgives på området med udsatte børn og unge, har vi valgt at inddrage Michel Foucaults teorier. Vi finder disse teorier anvendelige i forhold til at beskrive de mekanismer, der gør sig
gældende i forbindelse med den samfundsmæssige diskursdannelse, samt magtudøvelsen ude i praksis.
Foucault beskriver diskursteorien i sociologien som værende en social ramme, der er med
til at definere, hvordan man taler om og opfatter et givent socialt problem (Antczak, 2013,
s. 117).
Hansen beskriver Foucaults tanker om diskurs som “de historiske og materielle betingelser
for, at det, der kan siges på et bestemt tidspunkt, bliver sagt” (Hansen, 2013, s. 75), og anfører endvidere, at dette refererer til viden, begreber og praksisser.
Ifølge Høilund og Juul har Foucault vist, at magt og viden er uløseligt forbundet, samt at
“magten i liberale demokratier i vid udstrækning bygger på konstruerede sandheder og definitioner”. Ifølge Swärd og Starrin (2007) hævder Foucault, at viden giver magt, og at man
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som socialrådgiverstuderende tilegner sig et fagsprog, som ikke sjældent opfattes mere
præcist og objektivt end hverdagssproget. Man lærer teorier og metoder, som kan give et
tolkningsmonopol, som kan give retten til at afgøre, hvad der rigtigt og forkert (s. 245).
Foucault forklarer, at socialarbejderen aldrig handler frit, men til enhver tid er underlagt
det “for tiden dominerende sandhedsregime”, som kan forklares med hvordan sociale problemer opfattes og italesættes (Høilund & Juul, 2015, s. 60). Dette underbygges af Swärd
og Starrin (2007), som skriver om Foucaults begreb “sandhedsregime”, at det er med til at
afgøre, hvilke diskurser der har forrang. De forklarer med Foucault, at opfattelsen af, hvordan bestemte sociale problemer skal defineres og behandles får status af at være sande
og fortrænger andre tolkninger (s. 246).
Hansen beskriver, hvordan den disciplinære magt i det sociale arbejdes praksis viser sig
ved, at socialarbejderen underlægger sig de normer og regler, der gælder i faget og på
den aktuelle arbejdsplads (Hansen, 2013, s. 86). Vi har valgt at inddrage dette aspekt, da
det kan hjælpe os i processen med at undersøge, om magten ude i praksis har betydning
for, hvordan den enkelte socialrådgiver forholder sig til de enkelte sager.

Brugen af Foucault i dette projekt kan anfægtes, da han overordnet set er kritisk overfor
samfundet og mener, at det enkelte menneske er styret af disciplinering.
I vort projekt er hans teorier anvendt til at undersøge de tilstande, der er med til at skabe
diskurs, samt til at undersøge hvordan magten kommer til udtryk fra socialrådgiveren til
borgeren. Vi er klar over, at vi kunne have valgt at undersøge magtbegrebet gennem anvendelse af andre teoretikere.
7.2.

Bundesens velfærdsmodeller

Overordnet set er der i de fleste europæiske lande flere fællestræk mellem de socialpolitiske modeller, der anvendes. Der er i alle kapitalistiske samfund en forventning om, at borgeren sammen med sin familie har pligt til at sørge for sig og sine (Bislev i: Møller & Larsen, 2011, s. 119).
Vi har valgt at inddrage Peter Bundesens velfærdsmodeller som et redskab til at undersøge baggrunden for, hvordan og hvorfor vore valgte lande handler, som de gør i børnesager. Velfærdsmodellerne kan, sammen med samfundsdiskursen, være en bagvedliggende
årsag til både forekomsten og graden af sociale problemer, samt til, hvordan man i de inddragne lande vælger at definere sociale problemer, og hvordan de afhjælpes.
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Ifølge Bundesen kan de kapitalistiske lande deles op i fire modeller:


Bismarck modellen, som blandt andet anvendes i Tyskland, og som er baseret på
obligatoriske sociale forsikringer, koblet med et offentligt forsorgssystem, som er
trangsvurderet. Der er store forsørgerforpligtelser inden for familierne.



Beveridge modellen, som anvendes i England, og som er universel, men med en
social minimumsforsikring, hvor kun de, der har råd, kan tegne supplerende forsikringer.



Den Nordiske model, som anvendes i Danmark og Norge, og som er baseret på det
universelle system med tryghedsskabende ydelser.



Den Liberale model, som anvendes i USA, og som er baseret på det selektive system, og som er fattigdomsbekæmpende

Som Bundesen anfører, ses disse modeller ikke anvendt i deres rene form, men anvendes
med hovedvægten på en af dem og med samtidige elementer fra de andre modeller (Bundesen, 2011, s. 68-71).
Bundesen henviser til Esping-Andersens tre velfærdsregimer: Den liberale, det konservativt-korporative og det socialdemokratiske regime. Bundesen har imidlertid valgt at operere
med den ovenfor anførte model, som adskiller sig fra Esping-Andersens, ved ikke at inddrage det politiske aspekt (Bundesen, 2011, s. 68-69).
Derudover har vi valgt at inddrage viden om de universelle/selektive systemer, som en forklaring på hvordan landenes borgere tildeles hjælp. I forbindelse med tildelingen anvendes
de tre tildelingsfiltre, som er: personkreds, tildeling og udmåling. Det universelle system
kendetegnes ved, at alle borgere har ret til ydelsen, når blot de opfylder filtret personkreds
(Bundesen, 2011, s, 43). Hvis ydelsen er ren universel er det nok, at man tilhører den personkreds, der er omfattet. Dette kan fx være børnefamilieydelse. Det er størrelsen på de
universelle ydelser, der afgør om de er fattigdomsbekæmpende eller tryghedsskabende.
Hvis ydelsen kun gives på et minimumsniveau, er den fattigdomsbekæmpende, og hvis
den gives efter behov, er den tryghedsskabende.
Hvis ikke der ydes hjælp efter det universelle system, er det, det selektive system, som finder anvendelse. Dette forudsætter, at man både opfylder personkredsen samt er berettiget
efter tildelingsfiltret: tildeling, som sorterer dem fra, som fx ikke vurderes at være økonomisk trængende. Det selektive system opfanger kun de borgere, der falder udenfor andre
former for hjælp og giver kun en ringe hjælp (Bundesen, 2011, s. 63).
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Vi har valgt at inddrage dette fokus på de universelle ydelser, samt forskellen i størrelsen
på disse, da vi anser dette som en medvirkende faktor til, hvordan fattigdom og ulighed
udvikler sig i henholdsvis Danmark/Norge og England. Vi vil undersøge om fattigdommen i
England og de deraf følgende problemer, er en medvirkende faktor til, hvordan England
handler i børnesager.

7.3.

Bowlby

John Bowlby (1907-1990), var engelsk læge og psykoanalytiker, som i 1951 udviklede sin
teori om tilknytning. Bowlby ansætter Mary Ainsworth,1913-1999, som var udviklingspsykolog og de starter et forskningsarbejde, hvor deres fælles interesse er, hvad der styrer
små børns udvikling mod sundhed. Ainsworth genetablerer i 1962 sit samarbejde med
Bowlby, hvor hun underbygger og udvider Bowlbys tilknytningsteori, med 3 tilknytningsmønstre, tryg, undgående og ambivalent I 1986 bliver det sidste af de i alt 4 tilknytningsmønstre, desorganiseret, tilføjet af Main og Solomon.
Kvaliteten af den tilknytning, et barn har med sig i bagagen, når det bortadopteres,
har betydning for dets måde at handle og opfatte på hos den nye familie. Ifølge
Bowlby er det dog muligt for barnet at ændre sig til det bedre, men også det værre.
(Christoffersen et al. 2007, s. 16)
En tryg tilknytning er skabt af en omsorgsperson, vigtig voksen, der udviser forudsigelighed, fysisk og følelsesmæssig tilgængelighed, og tager initiativ til samspil (Kvello, 2014,
s.141).
Fra det første åndedrag er mennesket genetisk disponeret for at søge tilknytning fra en
omsorgsperson. Vores overlevelse afhænger af muligheden for stabilitet og pålidelighed,
en tryg base, når der er behov for dette. Den trygge base sikre barnet i at kunne undersøge verden, udvikle sig og få skabt tillid til omverden. Den trygge tilknytning skaber en
positiv udvikling, hvor psykiske lidelser er mindre sandsynlige. Mennesket med den trygge
tilknytning er tilpasningsdygtig og formår at takle modgang. Trygt tilknyttede børn udgør
mellem 55-65 % af alle børn. Den trygge tilknytning udvikler barnets personlighed og på
sigt kompetencerne i at kunne indgå i et parforhold, påtage sig rollen som forældre samt
deltage i et socialt og samfundsmæssigt liv, altså at blive en selvstændig voksen (Hart &
Schwartz, 2008, s.74-89).
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Ifølge Kvello er mange børn med den undgående tilknytning beskrevet som et resilient
barn, men er i virkeligheden blevet fejlfortolket, eller overset (Kvello, 2013, s. 139-141). Et
barn med en ambivalent tilknytning kan have en omklamrende, anmassende eller pågående adfærd, og ofte afviser de den kontakt de har søgt (Kvello, 2013, s.142-143). En desorganiseret tilknytning bliver skabt af en omsorgsperson der har et misbrugsproblem, er
voldelig, eller svingende i psykisk tilstand og som derfor ikke fremstår som en stærk og
tryg omsorgsgiver. Barnet bliver som oftest mishandlet følelsesmæssigt eller udsættes for
seksuelle overgreb og vil undlade at søge trøst, og gøre mindst muligt for at gøre sig bemærket. Som voksen vil de ofte kopiere den adfærd de har oplevet som barn. Ifølge Kvello
har mellem 50 og 80 procent af de børn, der er tilknyttet socialforvaltningen og børnepsykiatrien en desorganiseret tilknytning. Tilknytningsmønstret bliver oftest opretholdt, da der
ikke bliver taget hensyn til de årsager der kan stå bag tilknytningsmønstret (Kvello, 2013,
s.143-146).
Fælles for de 3 ovenstående tilknytningsmønstre er, at barnet ikke har haft mulighed for at
danne sig erfaringer inden for de indre arbejdsmodeller, som er måden hvorpå man forstår
sig selv samt andres adfærd og handlinger, der giver tryghed for barnet. Tab og traumer vil
påvirke tilknytningsmønstret negativt. Derimod vil Stabile relationer udgøre en beskyttende
faktor for barnet. Det er hyppigst set blandt anbragte børn og unge at de har en desorganiseret tilknytning (Kvello, 2013, s.149).
Bowlbys teori om tilknytning er velegnet til at finde ud af hvilke tilknytningsmønstre børn
danner gennem de vilkår, de får stillet gennem deres opvæksten.
7.4.

Axel Honneth

Axel Honneth (f. 1949) er filosof og tysk sociolog samt tidligere elev af Jürgen Habermas.
Ifølge Axel Honneth er anerkendelse en forudsætning for en vellykket identitetsdannelse
(Højlund & Juul, 2015, s. 26).
I dette projekt inddrages Honneths anerkendelsesteori med den overordnede tankegang,
at mennesket betragtes som anerkendelsessøgende, og at man som menneske ikke kan
udvikle en vellykket personlig identitet, uden anerkendelse. Honneth opererer med tre forskellige anerkendelsessfærer, den private, den retslige og den solidariske, som hver især
medfører at man indløser tre forhold til sig selv i form af selvtillid, selvagtelse og selvværdsættelse, hvilket Honneth betegner som ontologiske udviklingstrin (Honneth, 2003, s. 1418).
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Honneths teori om anerkendelse er udviklet med den hensigt at skabe en normativ samfundsteori, som vi har valgt at inddrage, da vi tænker, at den kan medvirke til en analyse af
barnets behov for anerkendelse.
Privatsfæren, hvor det handler om bindinger i primærrelationer. Dette kan handle om forældre-barn relationer eller venskabsrelationer baseret på følelsesmæssig gensidig anerkendelse, hvorfor Honneth også tillægger det begrebet kærlighed. Denne form for gensidig
kærlighedsanerkendelse i privatsfæren mellem eksempelvis barnet og dets primære omsorgsperson er en forudsætning for at barnet udvikler selvtillid, hvor det handler om en balancegang mellem emotionelle bindinger og selvstændighed i forhold til at opnå et positivt
selvforhold og blive i stand til at agere i en konfliktfyldt verden.
Retslig sfære hvor det handler om at anerkende det enkelte menneske i samfundets retsfællesskab. Alle mennesker har ret til den samme universelle ligebehandling og tillægges,
som alle andre, den samme moralske tilgængelighed, hvilket bidrager med anerkendelse
som et autonomt og respekteret menneske. Dette er en forudsætning for fuld udvikling af
selvagtelse og bidrager med følelsen af ligeværd.
Solidarisk sfære, hvor det handler om anerkendelse gennem relationer til et større fællesskab i en gruppe eller i samfundet. Dette kan handle om anerkendelse for særlige kvaliteter, livsforløb eller bidrag, Når individet føler sig unikt og anerkendes for sit positive engagement i fællesskabet med fælles værdier og normer, vil det medføre social selvværdsættelse og dermed bidrage med øget selvværd.
De 3 sfærer er centrale i forhold til individets udvikling, hvorfor det enkelte individ har behov for anerkendelse i alle 3 sfærer. Ifølge Honneth er de tre forholden sig til sig selv, selvtillid, selvagtelse og selvværdsættelse, vigtige parametre i forhold til ideen om det gode liv.
Realiseres de ikke hver især, tales der om uligevægt mellem de 3 sfærer. Dertil anvendes
begrebet krænkelse, hvilket ifølge Honneth opstår såfremt det enkelte individ ikke opnår
anerkendelse. Denne krænkelse kan nedbryde det positive selvforhold eller den personlige identitet, hvilket kan medføre en kamp om anerkendelse.
7.5.

Urie Bronfenbrenner

Urie Bronfenbrenner (1917 - 2005), var psykolog og professor. Han udviklede i 1979 en
systemorienteret netværkstænkning, den udviklingsøkologiske model, der består af 4 systemer: mikro-, meso-, ekso-, makrosystemet.
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Vi har valgt at bruge Urie Bronfenbrenners udviklingsøkologiske teori i vores projekt for at
undersøge, hvordan det kan påvirke barnet at igangsætte indsatsen adoption uden samtykke, samt til at beskrive hvordan den samfundsmæssige diskurs og lovgivning på makroniveau påvirker barnet på mikroniveauet. Ydermere sætter denne teori os i stand til at beskrive og analysere, hvordan ændringer på barnets mikroniveau, påvirker barnet.
Mikrosystemet skal betragtes som en ”ansigt til ansigt relation” i det miljø hvor barnet til
dagligt befinder sig i. Der kan være flere mikrosystemer i et barns verden, eksempelvis forældrene, de andre børn i klassen og vennerne i det nære lokalmiljø.
Det er altså på dette niveau, hvor barnet er i direkte samspil med andre, eller der hvor barnet selv er til stede (Socialstyrelsen 2012 s.11).
Mesosystemet er der, hvor overlapningen finder sted mellem to arenaer fra mikrosystemet.
Det kan for eksempel være samspillet mellem skole og hjem, der er vigtig for socialisering
af barnet. Ifølge Bronfenbrenner er samspillet mellem niveauerne i mesosystemet grundlæggende for socialisering (Hutchinson & Oltedal 2006. s. 260).
Det er således på mesoniveau, socialisering af barnet sker. Det er på mesoniveau, en
tværprofessionel indsats kan etableres på tværs af de sociale arenaer, således at en helhedsorienteret indsats kan udarbejdes. Dette sker, for at give det udsatte barn nye udviklingsmuligheder og derigennem give det muligheder for at tillære sociale og personlige
mestringsfærdigheder. (Nielsen, 2013, s.155-156) Bronfenbrenner beskriver det således
“hvor før mikro og ekso var, der skal meso være” (Hutchinson & Oltedal 2006, s. 261).
Eksosystemet består af de arenaer, hvor barnet ikke selv er til stede, men som har indvirkning på barnets situation. Ekso-niveau er således ikke i kontakt med individet, men dens
effekt har betydning på mikroniveau. Eftersom daginstitutioner, skoler, kommunale ressourcer og lokalpolitik udspiller sig på dette niveau, så kan dette indirekte have en påvirkning på individets udviklingsbetingelser (Anderson, 2004: s.177).
Makrosystemet er den økonomiske og politiske situation, som barnet påvirkes af. - Her
skabes blandt andet den lovgivning, der anvendes i de andre systemer, og er derfor med
til at påvirke de øvrige systemer. “Den økonomiske og politiske situation, mønstret i det
overordnede samfund, værdier og traditioner” (Hutchinson & Oltedal 2006, s.162).
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(NUBU 2015, s.172)
Den udviklingsøkologiske model tager ikke hensyn til det enkelte individs kvaliteter – såsom barnets resiliens og mestringsevne, på trods af sit udspring i psykologien. Ydermere
er det muligt at misforstå udviklingsbiologi, som værende en generel bevidsthed, som findes omkring interaktion mellem personen og omgivelserne. Ydermere er det muligt at misforstå udviklingsøkologi således, at interaktionerne som foregår personen og omgivelserne
imellem er en generel bevidsthed. Med denne teori bliver det derfor tydeligt, at man bruger
sociale etiketter omkring en problematik, men ikke noget omkring, hvordan en sådan for
eksempel påvirker et barn (Anderson, 2004, s.184-188). Guldager citerer Egelund for, at
adskillelsen mellem niveauerne kan synes uklare og det samme med Bronfenbrenners udgangspunkt omkring niveauernes forhold til hinanden, som han beskriver som babushka
dukker (Guldager, 2013, s.13).

Side 35 af 61

7.6.

SFI undersøgelser

Vi har i vores projekt valgt at inddrage viden fra to SFI rapporter omhandlende emnet
adoption uden samtykke. Disse rapporter beskriver henholdsvis en sammenligning mellem
Danmarks og andre landes brug af indsatsen, samt en vejledning i brugen af indsatsen.
Den første rapport, Adoption som indsats - en systematisk gennemgang af udenlandske
erfaringer (Christoffersen et al., 2007), beskriver, hvordan andre lande anvender indsatsen. Blandt andet nævner de, at engelske forældres lave indkomst og dårlige sociale forhold kan medføre, at deres børn bortadopteres
En del af de adoptioner, der indgår i nærværende forskningsoversigt, er antagelig
en konsekvens af forældrenes situation, som kan være kendetegnet ved arbejdsløshed, lavtlønsarbejde, manglende offentlig dagpasning, manglende offentlig støtte
osv. Der er tale om samfund med store sociale og økonomiske forskelle, hvor en
gruppe forældre (ofte enlige) er afskåret fra erhvervsuddannelse og beskæftigelse.
Den lave indkomst fører igen til elendige boligforhold, hvorved der opstår en situation, der samlet set gør det vanskeligt at være gode forældre og øger risikoen for
vanrøgt og mangelfuld omsorg (Bagley & Young, 1979; Holman, 1975; Mandell,
1973). (Christoffersen et al., 2007, s. 11-12)
Derudover beskriver rapporten, at den engelske socialpolitik har fokus på permanente anbringelser, for at sikre kontinuiteten i anbringelserne. ”Siden 1970’erne har den engelske
socialpolitik været inspireret af udviklingen på den anden side af Atlanten, og også her er
permanente anbringelser i fokus på anbringelsesområdet (Thoburn, 1990:1-3)” (Christoffersen et al, 2007, s. 27).
Dette har vi valgt at inddrage, da det kan være med til at forklare, hvordan England ser på
barnets bedste og dermed deres diskurs på området.
SFI anfører desuden:
Holdningen i det socialpolitiske felt har indtil nu været så vidt muligt at basere
det statslige omsorgsarbejde over for udsatte børnefamilier på samarbejde og
frivillighed ud fra overbevisningen om, at det i sidste ende er til barnets bedste. Der lægges vægt på at bevare ’helheden’, hvilket her betyder, at man ønsker at yde de udsatte børn den professionelle hjælp, de har brug for, så de
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kan tackle deres hverdag, frem for at fjerne dem fra den. Dette kræver selvsagt et socialt hjælpeapparat af en vis kapacitet. (Christoffersen et al., 2007,
s. 14)
Dette synspunkt har vi valgt at inddrage i vores projekt, da det viser, at man i arbejdet med
udsatte børn i Danmark, vil strække sig meget langt for at bevare familierne intakte. Denne
holdning kan ses som den samfundsmæssige diskurs, der hersker i Danmark.
Den anden rapport fra SFI, som vi har valgt at anvende, er Adoption uden samtykke - et
vejlednings- og inspirationsmateriale til sagsbehandlere (Socialstyrelsen, 2015).
Fra denne rapport har vi valgt at inddrage oplysninger om Englands brug af adoption uden
samtykke:
Hvert år adopteres ca. 3.500 børn i England. Det svarede i 2005 til seks
procent af alle anbragte børn i landet. Børnene er typisk under fem år
gamle på adoptionstidspunktet – 75 procent er mellem et og fire år.
John Simmonds forventer, at adoptioner uden samtykke vil stige til
4.000-5.000 årligt.
Barnets tarv
Det centrale princip for den juridiske afgørelse er barnets perspektiv
– om hensynet til barnets bedste kræver adoption. Myndighedernes
vurdering skal være, at situationen hos forældrene overskrider tærsklen
for betydelig skade på barnet. De lokale myndigheder samarbejder med
forældrene og relevante fagpersoner om, hvorvidt familien kan ændre
sin situation tilstrækkeligt inden for en for barnet rimelig tidshorisont
(26 uger). Mener de lokale myndigheder at kunne dokumentere, at det
ikke er tilfældet, går sagen videre til ét af Englands 50 særlige centre
med specialuddannede familiedommere. Dommeren træffer i sidste
ende afgørelsen om, hvilken foranstaltning der er bedst for barnet. (Socialstyrelsen,
2015, s. 77)
Denne viden fra SFI’s undersøgelse har vi valgt at inddrage, da den kan være med til at
forklare den store forskel, der er mellem Englands og Danmarks brug af adoption uden
samtykke.
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8. Analyse
8.1.

Foucault - diskurs og magt

Følgende analyse vil tage udgangspunkt i Foucault teorier om diskurs og magt, når vi undersøger, hvordan disse elementer har betydning for hvordan, der handles i sager, der
omhandler børn i målgruppen for at blive adopterede uden samtykke jf. Adoptionslovens §
9, stk. 4.
Følgende citat fra Lovforslag L121 “tydeliggør kommunernes forpligtelse til at have fokus
på adoption som en social indsats, der repræsenterer et alternativ til en langvarig anbringelse, hvor hensynet til kontinuitet og stabilitet i barnets eller den unges opvækst taler for
det” (s. 15). Det, at vi oplevede den ene af vores informanter Lone udtale:
ja og statsforvaltningen også har fået mere fokus på det, men men det. () vi
har ikke meget fokus på det lige nu. Så er det alt muligt andet. Så den er
lidt…. () Det var nyhedsværdien tror jeg. Så nu skal vi lige… () tror jeg.
(Interview, 26. oktober, 2016)
kan ses som et tegn på, at diskursen ude i de enkelte forvaltninger ikke helt har fulgt med
samfundets diskurs, som ønsker et større fokus på anvendelsen af indsatsen. Dette kan
også ses ud fra Foucaults teori om diskurs som “de historiske og materielle betingelser for,
at det, der kan siges på et bestemt tidspunkt, bliver sagt”, hvor Hansen videre anfører, at
dette refererer til viden, begreber og praksisser (Hansen, 2013, s. 75). Det, at enkelte
kommuner viger tilbage for, at anvende adoption uden samtykke, kan forklares med en
manglende viden på området, samt at man endnu ikke har udviklet en fast praksis på området. Med de intentioner, der er i den nye lov, om at der skal igangsættes en formidlingsindsats med henblik på, at få udbredt kommunernes viden om reglerne om bortadoption
(Lovforslag nr. L121, s. 4), kan det forventes, at der på sigt bliver rettet op på det manglende kendskab til loven, som er til stede i nogle af landets kommuner.
I modsætning til ovennævnte holdning hørte vi i en anden kommune fra informant Lotte, at
man her havde fokus på indsatsen og var i gang med at implementere lovgivningen i arbejdsgangene i børnesager
Det vil sige, vi skal faktisk redegøre for sagen, eller i sagen på at vi har forholdt os
til, om et barn skal bortadopteres. Jeg sidder lige nu og pusler med retningslinjer for
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vore tvangssager generelt og jeg tror vi lander på, at det kommer til at stå som standarder på vores indstillinger. At vi har været omkring de bestemmelser, fordi rent
juridisk så skal vi omkring dem. (Interview, 30. november, 2016)
Lotte udtaler endvidere:
Det handler jo selvfølgelig om, at vi har både en faglig, men også en holdningsmæssig drøftelse af at, hvad er vores indstilling til det. For det kræver jo selvfølgelig, for man kan lave en adoptionssag, så skal vi som ledelse stå bag rådgiverne i
det. Fordi de laver ingen sager uden vi er inden over det, når det handler om anbringelse med tvang. (Interview, 30. november.2016)
Også dette udsagn kan ses som et udtryk for den diskurs og den deraf følgende anvendelse af viden, begreber og praksisser, der er til stede i denne kommune, og modsat ikke
er det i den anden kommune, som vi har empiri fra.
Ovennævnte udsagn kan også forklares med Foucaults teori om, at socialarbejderen aldrig handler frit, men til enhver tid er underlagt det “for tiden dominerende sandhedsregime”.(Høilund & Juul, 2015, s. 60). Den måde hvorpå et socialt problem anskues på lige
netop nu, er med til at afgøre, hvordan der handles. Hvis der træffes beslutning om, at
man skal have fokus på indsatsen og der følges op på dette, kan det medføre et større
brug af adoption uden samtykke.
Ser vi på intentionen i den nye lov fra oktober 2015, ses det, at hensynet til kontinuitet og
stabilitet for barnet er vokset ”Det overordnede formål med lovforslaget er at styrke intentionerne om at skabe stabilitet og kontinuitet i anbragte børns opvækst gennem adoption
uden samtykke” (L121, s. 1)
Dette kan også betragtes som en ændring i samfundets diskurs på området, hvor vi fremover skal vægte denne kontinuitet og stabilitet højere, end vi har gjort hidtil.
Derudover kan intentionen i lovforslag L121, jf. nedenstående citat, ses som en ændring i
den diskurs, der hersker på området ”Det er derfor vurderingen, at adoption uden samtykke som indsats i forhold til udsatte børn ikke anvendes i den grad, der reelt er grundlag
og behov for og dermed heller ikke i overensstemmelse med intentionerne bag lovændringen i 2009.” (Lovforslag nr. L121, s. 1).
Det fremgår heraf, at lovgiverne ønsker en øget brug af adoption uden samtykke, hvilket
også kan ses som den magt, der finder vej fra samfundets makroniveau til det enkelte
barn og dets familie på individets mikroniveau.

Side 39 af 61

Holdningen, om at adoption er bedst egnet for de små børn, som kommer til udtryk fra vores informant Lotte, kan også ses som et udtryk for den magt, den enkelte socialrådgiver
har. “Helt sikkert, det er helt klart de helt små børn, hvor vi skal forebygge” Interview,
30.november, 2016). Dette kan også forklares med, at den enkelte socialrådgiver gennem
sin uddannelse, har tilegnet sig teorier og metoder, som har givet et “tolkningsmonopol,
som kan give retten til at afgøre, hvad der rigtigt og forkert (Swärd & Starrin, 2007. s. 245).
Denne holdning kan betyde, at fokus på adoption uden samtykke for de lidt større børn vil
være mindre.
8.1.1. Delkonklusion
Vi vil i denne delkonklusion forsøge at besvare første led i vores problemformulering, som
lyder “Hvilken betydning har samfundets diskurs og den enkelte socialrådgivers rolle og
magt for, om indsatsen adoption uden samtykke, til barnets plejeforældre jf. adoptionslovens § 9, stk. 4, overvejes og anvendes?”
Diskursen har betydning for hvordan den enkelte forvaltning og socialrådgiver ser og
handler i de enkelte sager, da den definerer, hvordan adoption uden samtykke overvejes
og anvendes. Dette betyder, at diskursen er med til at afgøre, om de overvejer eller har fokus på adoption uden samtykke. I nogle kommuner bruger man indsatsen, og i andre gør
man ikke. Diskursens betydning træder især frem, når vi ser på hvordan de to forskellige
kommuner anvender indsatsen adoption uden samtykke. Der tegner sig et billede af, at
den kommune, der ikke har så stort kendskab til loven og dens anvendelse, viger tilbage
for at bruge den.
Magten i det sociale arbejde på området kommer til udtryk, når forvaltningen udformer retningslinjer for arbejdet, samt når den enkelte socialrådgiver skal foretage det socialfaglige
skøn i de enkelte sager. Den viser sig desuden i de love og regler, der vedtages i folketinget, og som kommunerne forventes at efterleve, dette betyder, at magten har betydning for
hvilke love, der udfærdiges og hvordan de anvendes ude i forvaltningerne.
8.2.

Velfærdsmodeller og dannelse af samfundsdiskurs

Følgende analyse vil tage udgangspunkt i de velfærdsmodeller, der kendetegner Danmark, Norge og England, da det er disse lande, vi har valgt at undersøge for at finde en
forklaring på, om velfærdsmodellerne og de deraf afledte sociale forhold har betydning for,
hvordan adoption uden samtykke anses og anvendes.
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Analysen vil hjælpe os til at forstå, om den herskende samfundsdiskurs har indflydelse på,
hvordan der arbejdes med udsatte børn.
England - Beveridge modellen
England anvender primært Beveridge modellen, hvor ydelserne er universelle, men kun på
et eksistensminimum, som skal understøtte borgeren, og samtidig animere vedkommende
til at forsøge at klare sig selv igen. Denne model medfører, at et økonomisk klasseskel opretholdes, samt at en del familier lever på et eksistensminimum, hvorved der i England ses
familier, som betegnes som socialt udsatte grundet deres dårlige økonomi.
Englands brug af adoption uden samtykke
Ifølge SFI Vejledning om adoption uden samtykke (2015) anvender England adoption
uden samtykke en del mere, end vi gør i Danmark “Hvert år adopteres ca. 3.500 børn”, (s.
77). SFI anfører videre, at Englands centrale princip for den juridiske afgørelse er barnets
bedste, Derudover skal de engelske lokale myndigheder blot kunne dokumentere, at forældrene indenfor en tidshorisont på 26 uger ikke vil blive i stand til at kunne tage vare på
barnet. Kan de ikke det, går sagen videre til et særligt center, som træffer afgørelse om,
hvilken foranstaltning, der er bedst for barnet (Socialstyrelsen, 2015, s. 77).
Disse meget lempeligere adgange til adoption uden samtykke, kan give en stor del af forklaringen på den store forskel i antallet af adoptioner, der hidtil har været mellem Danmarks og Englands brug af indsatsen.
SFI nævner, at grundene til at England anvender permanente anbringelser og adoptioner
uden samtykke, kan være dårlige boligforhold, lave indkomster samt manglende offentlig
støtte (Christoffersen et al. 2007, s. 11-12). At England kan foretage adoption uden samtykke, når forældre af fx økonomiske årsager ikke er i stand til at forsørge og drage omsorg for deres børn, vil umiddelbart kunne føre til flere adoptioner uden samtykke, set ud
fra den betragtning, at England, delvist grundet deres velfærdssystem, er et land, hvor den
sociale ulighed er stor, med mange familier der lever på et eksistensminimum.
Samtidig har England et stort fokus på permanente anbringelser (Christoffersen et al.
2007, s. 27). Med Foucaults definition på diskursteorien i sociologien som værende, en social ramme, der er med til at definere, hvordan man taler om og opfatter et givent socialt
problem (Antczak i:Posborg et al., 2013, s. 117), kan dette fokus ses som den diskurs
England og de engelske socialarbejdere handler ud fra i børnesager. Dette fokus kan også
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være med til at forklare Englands større brug af indsatsen, hvilket fører frem til følgende
tre mulige årsager:
For det første, at den sociale ulighed afledt af Beveridge Modellen skaber flere udsatte familier, samt for det andet, at der hurtigere skrides til permanente anbringelser for at sikre
kontinuiteten i barnets liv. Dette, at der er så stort fokus på den permanente anbringelse,
kan ses som den samfundsmæssige diskurs, der er gældende i England, som, med Foucaults tanker om viden, begreber og praksisser (Hansen, 2013, s. 75), har valgt en bestemt måde at anskue socialt udsatte familier og udsatte børn på. Denne diskurs har været med til at danne de love og retningslinjer, som udgør den engelske socialpolitik. Den
tredje årsag er som ovenfor anført, at forældrene kun har en tidshorisont på 26 uger til at
ændre på de vilkår, de kan tilbyde barnet. Dette vilkår kan ses som et udtryk for socialarbejderens magt, da han eller hun skal foretage et skøn i hver sag, et skøn, som er afhængigt af de normer og regler, der gælder i faget (Hansen,2013, s. 86).
Norge og Danmark - Nordisk model
Norge anvender som Danmark overvejende den Nordiske model med det universelle system (Bundesen, 2011, s, 68-69). Hjælpen ydes her med et tryghedsskabende sigte og
efter behov. Den nordiske model sammen med det universelle system er en medvirkende
årsag til, at der i Danmark og Norge ikke ses så stor fattigdom som i England og dermed
heller ikke så mange økonomisk udsatte familier.
Forskellen mellem Danmarks og Englands brug af adoption uden samtykke
Følgende citat fra SFI kan give en forklaring på, at Danmark ikke anvender indsatsen
adoption uden samtykke, så meget som det ses, at andre lande gør “I Danmark er der fra
lovgivningsmæssig side tradition for at beskytte det biologiske bånd mellem barn og forældre” (Christoffersen et al., 2007, s. 12). Dette sammenholdt med Danmarks velfærdsmodel, som beskytter mod fattigdom og det store fokus på den forebyggende indsats, kan
give en del af forklaringen på, at vi anvender indsatsen i mindre grad, end fx England.
Det store fokus i Danmark på bevarelse af det biologiske bånd mellem forældre og deres
børn medfører, at der skal meget mere til, før indsatsen adoption uden samtykke kan anvendes. “Der lægges vægt på at bevare ’helheden’, hvilket her betyder, at man ønsker at
yde de udsatte børn den professionelle hjælp, de har brug for, så de kan tackle deres
hverdag, frem for at fjerne dem fra den” (Christoffersen et al., 2007, s. 14).
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Alle muligheder for at hjælpe og støtte familierne skal først være forsøgte, og det skal
kunne godtgøres at forældrene ikke vil kunne blive i stand til at varetage omsorgen for deres børn. Da økonomi og levekår er faktorer, der kan forandres, vil det ikke i Danmark
kunne lade sig gøre, at anvende indsatsen af disse årsager, som vi ser det ske i England.
Forskellen mellem Danmarks og Norges brug af adoption uden samtykke
Ifølge Anne Kirstine Søndergaard Thyrrestrup, som i sin specialeafhandling har behandlet
de juridiske aspekter ved indsatsen adoption uden samtykke, anvender Norge indsatsen
en del mere end Danmark.
Lena Bendiksen anfører imidlertid i sin artikel Adopsjon som barnevernstiltak – hva
nå? fra 2007, at tal fra fylkesnemndene viser, at der bliver gennemført mellem 15
og 20 sager om tvangsadoption om året. Antallet er således væsentlig højere end i
Danmark, hvor der, jf. afsnit 1.0, blot gennemføres cirka to om året siden lovændringen i 2009. (Thyrrestrup, 2015, s. 34)
Dette underbygges desuden af SFI vejledningen Adoption uden samtykke, som anfører
“Norge er det land blandt de nordiske, som i størst udstrækning benytter adoption uden
samtykke som foranstaltning” (Socialstyrelsen, 2015, s. 73).
Heri anføres endvidere, at adoption kan komme på tale, hvis biologiske forældre ikke magter at forholde sig til anbringelsen og derfor skaber problemer. I disse tilfælde kan adoption
ske for at skabe ro omkring barnet.
Ifølge Thyrrestrup (2015) bygger L121 og dermed den nye gældende ret på området i
Danmark på regler, som har været i anvendelse i Norge siden 2003. “Der er således et
stort sammenfald mellem de gældende norske regler og de nye danske regler i L 21/2015”
(s. 35). Thyrrestrup anfører endvidere “I Norge er princippet om barnets bedste det væsentligste element i landets Lov om barneverntjenester, den såkaldte barnevernlov”. Dette
fokus på barnets bedste er umiddelbart på linje med Danmarks og kan siges at være udtryk for Danmarks og Norges samfundsmæssige diskurs på området.
Der kan dog udledes en væsentlig forskel mellem Norges og Danmarks anvendelse af
adoption uden samtykke, da Danmark samtidig med fokus på barnets bedste, anser
tvangsanbringelser og adoptioner uden samtykke som den absolutte sidste udvej, og desuden jf. vores informant Lotte, i praksis de senere år har oplevet et paradigmeskifte over i
mod kortere anbringelser “Altså der er sket et voldsomt paradigmeskifte i den indstilling, vi
har, når vi laver indstilling til anbringelsessager. Hvor vi for år tilbage, hyppigere end i dag i
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hvert fald, anbragte børn i længerevarende perspektiver. Så arbejder vi målrettet på kortere anbringelse og hjemgivelse og anbringelse i plejefamilie” (Interview, 30. november,
2016).
Dette kan anses for at være en væsentlig grund til den store forskel, der er mellem Danmarks og Norges brug af indsatsen.
Det kan samtidig formodes, at vi med indførelsen af den nye gældende ret på området vil
se en markant øgning i antallet af adoptioner uden samtykke. Dette underbygges endvidere af, at Statsforvaltningen (e-mail, 27. oktober, 2015) har oplyst, at der på nuværende
tidspunkt (oktober 2016) er 13 verserende sager, hvilket er stort set samme antal, som der
har været i perioden 2009-2015. Hvis denne tendens holder, vil vi se en øgning i antallet af
gennemførte adoptioner uden samtykke

8.2.1. Delkonklusion
Vi har i vores analyse vist, at Danmark og Norge overvejende anvender en anden velfærdsmodel end England.
Vi kan se, at Danmark og Norge baserer deres støtte til udsatte familier på andre parametre end England. I Norden er bevarelsen af familien i fokus og hjælpen er baseret på frivillighed og på støtte i familien. Barnets bedste er også her i fokus, men diskursen går
mere i retning af, at barnets bedste er, så vidt muligt, at blive i egen familie. Vi fandt i vores
undersøgelse og analyse, at der var en iøjnefaldende forskel mellem Danmarks og Norges
brug af indsatsen adoption uden samtykke, og da Norge og Danmark på velfærds- og på
børneområdet ligner hinanden på mange punkter, vakte dette lidt undren. Vi fandt i vores
analyse en mulig forklaring på forskellen i, at den lovgivning, som vi har anvendt siden oktober 2015, har været i anvendelse i Norge i en længere årrække. Vores analyse fører os
frem til, at vi, med den nye lovgivning på området fra 2015, som samtidig kan ses som en
diskursændring, vil opleve et paradigmeskifte på området, som vil gøre, at vores brug af
indsatsen vil nærme sig Norges.
8.3.

Anerkendelse af barnet

Ifølge Axel Honneth er anerkendelse en forudsætning for en vellykket identitetsdannelse.
Med dette som udgangspunkt vil vi undersøge hvorvidt barnet anerkendes, når indsatsen
adoption uden samtykke påtænkes, med det sigte, at sikre det enkelte barns sundhed, udvikling og trivsel i forhold til en vellykket identitetsdannelse.
Side 44 af 61

I den private sfære handler det om anerkendelse gennem primære gensidige relationer.
En professionel plejefamilies opgave er at yde omsorg for deres anbragte barn, samt sikre
barnets primære tilknytning. Anerkendelsen af et barn ligger her i, at barnet ved, at primære omsorgspersoner elsker barnet ubetinget, også i tilfælde af udfordrende adfærd.
Denne form for kærlighedsanerkendelse vil bidrage til udvikling af barnets selvtillid. Lone
fortæller
Tit og ofte tænker vi på, at prøve at undgå anbringelse fordi det er ikke nødvendigvis en god løsning for barnet at vokse op i en plejefamilie. For det har også nogle
identitetsmæssige problemer for barnet. Det at være anderledes og være udenfor,
det er i hvert fald nogle af de ting de slås meget med. (Interview, 26 oktober, 2016).
Derudover ophører anbringelsen fra barnets 18 år, hvor kommunens ansættelsesaftale
med plejeforældre ophører, medmindre der bevilges efterværn til det 23 år (Servicelov §
76 stk. 3). En professionel plejefamilie skal løse den stillede opgave og give barnet den
kærlighed, tryghed og omsorg, som opgaven medfører. I dette projekt kalder vi det kærlighed på bestilling. Men kærlighedsanerkendelsen udfordres her, da den ubetingede kærlighed bliver en bestillingsopgave, som juridisk ofte ophører ved barnets 18 år. Under vores
interviews italesætter vores informanter, at der kan være udfordringer omkring plejefamiliernes villighed til at adoptere et plejebarn, hvor vi spørger ind til, hvorvidt der kan være
barrierer forbundet hermed. “Ja, det er der helt klart. Det er der jo fordi i det øjeblik de
adopterer frem for at have i pleje, så får de ikke nogen løn længere og det kan helt klart
være en barriere” (Interview, 30 november, 2016). Vores informant fortæller videre
Men nej, jeg kan sagtens forestille mig, jeg ved der er plejefamilier som har sagt nej
til adoption, at de. (.) fordi det simpelthen er deres indkomstgrundlag også. Så
ringe-stiller man i den grad et barn, dybt problematisk for et barn. Det er problematisk nok for dem, at vokse op i en familie, hvor man ved, at de får løn for at passe
mig. Hvis man så oven i købet bliver valgt fra, på baggrund af det, så er det virkelig
virkelig skidt (Interview, 30 november, 2016)
Ud fra Honneths anerkendelsesteori opstår der her endnu en brist i privatsfæren. Ud over
at kærlighedsanerkendelsen er en lønnet bestillingsopgave, som juridisk ophører ved barnets 18. år, bliver barnet valgt fra i forhold til adoption, hvorved det bliver klart, at kærlighedsanerkendelsen ikke er ubetinget gensidig. Krænkelser i primære relationer kan for-
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volde skade på den grundlæggende selvtillid og skabe ubalance mellem barnets selvstændighed og de emotionelle bindinger, da der for barnet kan opstå tvivl om denne ubetingede
kærlighed.
Såfremt en socialrådgiver vælger at indstille et barn til adoption uden samtykke efter adoptionslovens § 9. stk. 4, vil det være en forudsætning, at den pågældende plejefamilie har
indvilliget i at adoptere barnet og dermed anerkender at tage barnet til sig som sit eget,
uanset hvilke udfordringer det måtte medføre. Lotte fortæller i interviewet “jeg tænker at
hvis man som plejefamilie tænker, at man vil en adoption, så er det jo fordi man vil noget,
der rækker ud over, til det 18. år” (Interview, 30 november, 2016). Denne følelsesmæssige
kærlighedsanerkendelse kan bidrage til en balance mellem emotionel binding og selvstændighed hos barnet i et positivt selvforhold, da barnet ved, at adoptivforældre har tilvalgt barnet, og barnet kan føle sig sikker i den primære relation. Dette medfører selvtillid
hos barnet og sætter barnet i stand til at tage del i, samt navigere i, nære fællesskaber.
I anerkendelsesteoriens retslige sfære handler det om at anerkende barnet i samfundets
retsfællesskab. Honneth udtrykker det således “Hvis der i samfundet ikke er en reel anerkendelse af det enkelte individs ret og værd, nytter det ikke noget med formelle rettigheder” (Højlund & Juul, 2015, s. 27). Med dette som udgangspunkt vil vi analysere på hvorvidt barnet anerkendes, såfremt en adoption uden samtykke iværksættes.
En socialrådgiver skal lytte til barnet og inddrage barnets synspunkter, hvilket tillægges
passende vægt i forhold til alder og modenhed (Socialstyrelsen, 2015, s. 27). Begge vore
informanter taler om betydningen af barnets biologiske ophav, hvilket de også mener er et
dilemma i forbindelse med indsatsen adoption uden samtykke. Lotte udtaler at alle børn på
et tidspunkt får et behov for at finde sit biologiske ophav. ”Jeg tænker sådan, jeg har aldrig
kendt et barn, der ikke ville kende sine rødder. Altså jeg tror ikke det kommer til at ske” (Interview, 30. november,2016). Som tidligere beskrevet er det Jf. forældreansvarslovens §
20 a nu blevet muligt for det adopterede barn at bevare kontakt og kendskab til biologisk
familie i særlige tilfælde. Denne nye mulighed i adoptionssager må betegnes som en
måde, hvorpå vi kan anerkende barnets rettigheder i forhold til at blive hørt, hvilket Lotte
kommenterer på. ”det er godt nok en konstrueret virkelighed. At have et samvær … altså
du kan sammenligne det lidt med åben adoption i Danmark, ikke også...” og fortsætter ”det
finder nærmest ikke sted” (Interview, 30. november, 2016). Af dette kan vi udlede, at til
trods for, at børn ønsker at have kendskab til deres biologiske ophav, samt at muligheden
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juridisk set i særlige tilfælde er til stede ved adoption uden samtykke, er dette ifølge vores
informanter ikke implementeret i praksis, hvorfor barnet i dette perspektiv ikke vil blive anerkendt som et autonomt og respekteret menneske Anerkendelse i den retslge sfærer vil
være en forudsætning for en fuldt udviklet selvagtelse samt barnets følelse af ligeværd
(Honneth, 2003, s. 16).
I den solidariske sfære handler det om anerkendelse i fællesskabet, hvilket bidrager til
øget selvværd. Vi vælger i projektet at analysere på, hvorvidt barnet bedre anerkendes i
en plejefamilie kontra en adoptionsfamilie, når vi ser på familiernes familiemedlemmer i
flere generationer og grene samt familiernes øvrige omgangskredse som værende fællesskabet. Under interviewet spørger vi vores informanter om, hvilken betydning adoption versus anbringelse i plejefamilie vil kunne have for et barn. Lone forklarer, hvordan hun mener, det vil kunne give noget sikkerhed og ro for barnet at blive adopteret og fortsætter
Så er det der man hører til og så kan man sige, at man måske ikke føler man
hører til, når man er i en plejefamilie på samme måde, som de biologiske børn
gør. Det er også de to, vi oplever ret ofte, at det kan være rigtig svært. (Interview, 26. oktober, 2016)
Vores anden informant Lotte deler samme holdning om at være plejebarn.
For det har også nogle identitetsmæssige problemer for barnet. Det at være
anderledes og være udenfor, det er i hvert fald nogle af de ting de slås meget
med. Tit og ofte kalder de også plejeforældrene mor og far fordi så skal de
ikke til at forklare en hel masse, når du nu er i skole eller i fritiden og sådan
nogle ting. Så det, der ville have betydning for barnet var, at nogle ville dem
100% og ikke være sådan nogle som er der på prøveplader, eller på lån, eller
deres situation bliver usikker, skal vi måske hjem til mor, måske skal vi ikke.
(Interview, 30. november, 2016)
Ifølge SFI, er en væsentlig forskel på adoptionsfamilien og plejefamilien, at både børn og
voksne har mulighed for at knytte en gensidig relation ved adoption (Christoffersen et al.,
2007, s. 64). Barnet er en integreret del af familien, bidrager til familiefællesskabet og deltager, på lige fod med andre i familie, i fester, arrangementer og andre højtider. Derudover
får adoptivforældre rollen som bedsteforældre, når det adopterede barn selv får børn.
Dette set i modsætning til plejefamilierelationen, hvor det ikke er oplagt, at relationen i fa-
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miliefællesskabet skal vare i generationer og hvor sammenbrud i plejeforholdet ses hyppigere end i adoptionsforholdet (Christoffersen et al., 2007, s. 64). Når barnet kalder plejemor og plejefar, for mor og far, og barnet derved ikke fortæller omverdenen, at barnet kun
er på lånt tid i familien, kan det tolkes som barnets kamp for anerkendelse i familiefællesskabet. Et plejebarn kan, ifølge vores informanter, føle sig udenfor familiefællesskabet i en
plejerelation, hvorimod et adopteret barn vil være en integreret del af familien og dette vil
give barnet sikkerhed og ro i forhold til fremtiden. På den måde kan der, ud fra vores informanters udsagn, argumenteres for, at adoption af børn i højere grad end anbringelse, kan
bidrage med anerkendelse i den solidariske sfære. At anerkendes som en betydningsfuld
del af familien, og som bidrager til og deltager i fællesskabet med fælles værdier og normer, vil medføre social selvværdsættelse og dermed bidrage med øget selvværd hos barnet. Nægtes barnet anerkendelse i den solidariske sfære, kan det ifølge Honneth skade
den individuelle handledygtighed (Honneth, 2003, s. 17).
Vi ved fra vores interviews, at der er forskel på plejefamilier. I nogle anbringelsessager lykkedes plejeopgaven godt, hvilket sikrer barnets sundhed, udvikling og trivsel og bidrager
til, at barnet kan leve et selvstændigt voksenliv, og i andre lykkedes det ikke. Vores informant fortæller, at hun har været heldig at kunne følge nogle af de børn hun har anbragt
som har fået et godt livsforløb. Hun siger: ”Tage vare på deres børn og alt det deres forældre ikke kunne, det kan de faktisk, fordi de har fået den rette indsats” (Interview, 30.november,.2016). I et anerkendelsesteoretisk perspektiv handler den rette indsat om at anerkende barnet i forhold til udvikling af selvtillid, selvagtelse og selvværdsættelse og derved
bidrage til en vellykket identitetsdannelse (Honneth, 2003, s. 18).

8.2.2.

Delkonklusion

I vores undersøgelse af hvorvidt barnet anerkendes for at opnå en vellykket identitetsdannelse viser vores analyse udfordringer i den private sfære i en plejerelation, hvorimod den
gensidige kærlighedsanerkendelse kan opnås ved adoption af plejebarnet. At der er åbnet
op for muligheden for samvær med biologisk familie i særlige tilfælde ved adoption jf. forældreansvarslovens § 20 a, kan betegnes som en måde, hvorpå vi kan anerkende barnet i
den retslige sfære. Dog tyder vores empiri på, at det er en udfordring i praksis, hvilket kan
anses som en krænkelse. I den solidariske sfære vil barnet i højere grad blive anerkendt i
et adoptionsforhold frem for et anbringelsesforhold. Anbringelses indsatser i plejefamilier
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kan også bidrage til en vellykket personlig identitet, hvorfor det må antages, at nogle plejefamilier evner at anerkende barnet i et plejeforhold.
8.4.

Bronfenbrenners udviklingsøkologiske teori

Hensigten med Bronfenbrenners udviklingsøkologiske model, er at give et helhedssyn på
udviklingen, ved at forbinde udviklingspsykologi og socialiseringsteori med samspillet på
de forskellige niveauer (Guldager, 2013, s,30).
Mikroniveau
“Alt arbejde, alle afgørelser skal beskrives også i barnets perspektiv” (Interview 30. november 16).
Denne udtalelse fra Lotte viser, at udgangspunktet tages i barnets mikroniveau, hvor ansigt til ansigt situationer er til stede. Det vil sige, at et barn som er anbragt i plejefamilie i et
længerevarende perspektiv, har disse situationer med plejefamilien. Det er blandt andet
på mikro-niveauet, at vurderinger af barnets sundhed, trivsel og udvikling i plejefamilien foretages og med fokus på vores afgrænsning, som er adoptionslovens § 9 stk. 4, vurderes
det om det vil være til skade for barnet at blive fjernet fra sine plejeforældre. Derfor argumenterer Lotte også at “der vil barnet være bedst stillet også ved juridisk adoption eller et
juridisk tilhørsforhold i kraft af en adoption”. (Interview 30. november 2016 ) Dette juridiske
tilhørsforhold vil give barnet en anerkendelse i mikroniveauet og dermed opfylde lovens
sigte, at sikre barnets sundhed, udvikling og trivsel, “navnlig under hensyn til kontinuiteten
og stabiliteten i barnets opvækst” (Adoptionsloven § 9 stk. 4). En adoption til plejefamilien
kan være en beskyttelse mod, at barnet oplever et sammenbrud og ændring på mikroniveau, hvilket en flytning til en ny familie ville medføre. Der er en anerkendelse i at barnet
har sin egen familie og således ved, at det er der, det har et tilhørsforhold, og at plejefamilien har vist gennem adoption, at barnet er et fuldgyldigt familiemedlem og at plejefamilien
ikke blot er en form for kærlighed på bestilling. Så ved barnet, hvor det hører til også efter
det 18 år, og selvom der måske bibeholdes en form for kontakt til den biologiske slægt eller de biologiske forældre, så kan barnet knytte sig til familien og vide ”at nogle ville dem
100%” (Interview 26. oktober 16). Det er på dette niveau, det anbragte barn har sine hverdagsrelationer. De biologiske forældre kan i dette tilfælde godt have en plads i barnets mikroniveau, hvor de eventuelt. har et par timers samvær hver 14. dag eller mindre. Det er
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også dette niveaus berøringsflade, som ændres ved, at en plejefamilie adopterer et plejebarn, for så bliver de biologiske forældres indflydelse og derved interaktionen imellem de
to mikroniveauer brudt eller nedtonet til minimum.
Mesoniveau
Et overlapningssystem, som handler om interaktionen mellem et eller flere systemer, som
barnet eller dets mikroniveau er i berøring med.
Det anbragte barn, som befinder sig i mikroniveauet, bliver påvirket at makroniveauets lovgivningsændring. Når virkninger af den nye adoptionslovs § 9 stk.4 bevæger sig igennem
niveauerne, fra lovgivernes beslutningstagen på makroniveau, til eksoniveauet og den
kommunale implementering og effektuering af lovgivningens intentioner på mesoniveau,
ender det med at påvirke det enkelte barn på mikroniveauet. Dette er lovens bevægelse
igennem den udviklingsøkologiske model.
Kommunernes børne- og ungeafdeling har således ikke direkte kontakt med barnet i sit
daglige virke. Men beslutninger truffet på dette niveau, vil kunne have en direkte indgribende konsekvens på det anbragte barns mikroniveau, da det er den enkelte rådgiver,
som vurderer ud fra lovgivningens retningslinjer.
Eksoniveau
på eksoniveauet finder vi de kommunale forvaltninger, Ankestyrelsen, Statsforvaltningen
den enkelte socialrådgiver, barnets skole og forældres arbejdsplads.
Efter lovforslagets vedtagelse bliver loven formidlet gennem niveauerne og derved ind i
eksoniveau, i dette tilfælde kommunen, hvortil det anbragte barn er tilknyttet og det er i
kommunerne, loven implementeres.
vi som organisation lægger os fast på en retning med, hvordan vi vælger at
håndtere den her type sager. – og i har sikkert en antagelse om, at der i nogle
kommuner kunne tænke det gør vi ikke, for det er for indgribende, det er for
anderledes, det vil vi ikke arbejde med.” (Interview 30. november 16)
”Der kom der lidt mere fokus på da, fra vores ledelse af, og det smitter vel lidt ned af, ned
til os” (Interview 26. oktober 2016).
Makroniveau
På makroniveauet findes de samfundsmæssige forhold, som fx lovgivning og økonomi.
Når der sker en ændring i makroniveauet, fx. Lovforslag L121, så bevæger denne nye lovgivning sig ned gennem niveauerne og ind i barnets mikroniveau. I interviewet med Lotte
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taler hun netop om de holdningsændringer, der er sket på makroniveau, fra hun startede
som socialrådgiver for 25 år siden og til i dag. “ De havde varige skader og de skulle
egentlig bare opbevares, hvor de lavede mindst mulig uro i samfundslivet, det var faktisk
indstillingen til det” (Interview 30. november, 2016). Hvorimod i dag, der er det barnets
bedste, socialrådgiveren vurderer på. “Der er hele tiden et skøn forbundet med det og er jo
som udgangspunkt jo barnets bedste, det er jo det vi hele tiden kigger efter.” (Interview 26.
oktober 2016). Dette underbygges af adoptionslovens påbud om “ Hensynet til barnets
tarv “ (L 121).
8.4.1. Delkonklusion
Vi kan konkludere, at ved igangsættelsen af indsatsen adoption uden samtykke, vil det berøre alle niveauer i barnets udviklingsøkologiske arenaer, da barnet vil opnå et juridisk tilhørsforhold til adoptionsfamilien og derved vil barnet få anerkendelse i sit mikroniveau.
Samtidig kan adoption i nogle tilfælde være medvirkende til at opfylde lovens sigte om at
sikre barnets sundhed, udvikling og trivsel. Derudover kan adoption uden samtykke bidrage til at skabe kontinuitet og stabilitet i opvæksten.
Dette kan give barnet mulighed for at høre til i sin familie efter det 18 fyldte år, og derved
danne et trygt tilhørsforhold livet igennem.
8.5.

Bowlby og tilknytningens betydning

Vi har valgt at benytte John Bowlby og Mary Ainsworths teori om tilknytning, da vi ønsker
at undersøge betydningen af en tryg tilknytning mellem barnet og dets primære omsorgspersoner. I vores projekt er dette især relevant, når vi undersøger, hvilken betydning tilknytningsmønstret har for de børn, der er i målgruppen for adoption uden samtykke jf.
adoptionslovens § 9, stk. 4.
Et vigtigt aspekt i Bowlbys tilknytningsteori er, at alle normale børn, der får muligheden for
at udvikle en tryg tilknytning til en omsorgsperson inden 1-års alderen, vil lykkes. Tilknytningsmønstrene udvikles over tid, og kan ændres i nye betydningsfulde kontekster, dog
aftager evnen til udviklingsændring med alderen (Christoffersen et al. 2007, s. 15-16). Jf.
Bowlbys teori om dannelse af tilknytning inden 1-års alderen bakker Lone op og siger:
”Men jeg tror meget mere, at vi skal ind og gøre det ved fødslen. Det tror jeg, end at vi skal
ind gøre det senere hen” (Interview 26. oktober 16). Det samme er tilsvarende i interviewet
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med Lotte hvor hun siger: ”helt sikkert, det er helt klart de helt små børn, hvor vi skal forebygge” (Interview 30. november 16). Dette kan føre til en antagelse om, at en adoption
uden samtykke vil give bedst mening i forhold til de helt små børn. Derudover viser et studie af et lille udvalg af omsorgssvigtede og mishandlede børn, at børn, som var adoptererede før 1-års alderen, som oftest havde en tryg tilknytning til deres adoptivmor, mens
børn, der var adopteret efter 1-års alderen, oftest havde en utryg tilknytning til deres adoptivmor (Kvello. 2013, s. 155).
I dag ved vi forholdsvis lidt om, hvilken betydning en anbringelse eller adoption har for et
barns tilknytningsmønster, samt hvorvidt børn med et utrygt tilknytningsmønster danner
tilknytningsbånd til andre mennesker. (Kvello. 2013, s. 154-156).
I vores interview giver Lotte også udtryk for, at vi ved for lidt om emnet og siger: ”Ja, jeg
tænker den er det også ud fra at vi har jo ikke noget evidens i Danmark for, hvordan børn
som bliver tvangsmæssigt adopteret til en ny familie trives” (Interview 30. november 16).
Praksis og teori er her enige om, at der er for lidt viden om, hvordan børn, der er adopteret
uden samtykke, trives.
Ifølge Kvello kan plejeforældrene blive udsat for at skulle igennem flere retssager om
hjemgivelse af plejebarnet, hvilket kan påvirke deres følelsesmæssige omsorg og tilgang,
dette for at beskytte dem selv. Barnet vil distancere sig fra plejeforældrene, når det skal
forholde sig til, hvorvidt det skal blive boende hos dem, flytte til en anden familie, eller
hjemgives. Dette er bl.a. medvirkende til at skabe brud i anbringelsen, hvor plejeforældrene kan opleve, at barnet viser få emotioner, er følelsesløs eller isolerer sig. Udsættes
barnet for flere brudte relationer, tidligt i livet, vil der være en øget risiko for at barnet danner et utrygt tilknytningsmønster (Kvello. 2013, s. 155-156).
Da vi under vores interview spørger om, hvorvidt det kunne tænkes at være en beskyttelsesfaktor for barnet at blive adopteret svarer Lotte:
Så ja, hvis man anbringer et barn, eller hvis man bortadopterer et barn fra
fødslen. Så sparer man selvfølgelig et barn for alle de risikofaktorer, som kan
være med til at give en opvækst, der kunne udsætte det for på et senere tidspunkt, for et sammenbrud i anbringelsen. Men det er godt nok et langt perspektiv(..) og hun fortsætter: og der er godt nok mange ting der skal falde rigtig meget i hak for man kan sige at adoptionen i sig selv kan gøre det. (Interview 30. november 2016).
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Da vi spørger Lone om hvorvidt en adoption kan være en beskyttelsesfaktor udviser hun
en vis tvivl og udtaler: ”Så på den måde kan man godt, men jeg ved ikke lige om det er beskyttelsesfaktor. Det er i hvert fald en god indgangsvinkel, til at starte en ny familie, det er
at de vil mig 100% (Interview Lone, 26.oktober, 2016).
Ud fra ovennævnte citater samt viden fra Kvello kan man antage, at en adoption kan beskytte barnet mod at danne et utrygt tilknytningsmønster, men som Lotte udtaler, kan virkeligheden ude i praksis se helt anderledes ud, for der er rigtig mange ting, der skal falde
på plads.
8.5.1. Delkonklusion
Vi vil i denne delkonklusion forsøge at besvare anden del i vores problemformulering, som
lyder: når man, for at sikre det anbragte barns sundhed, udvikling og trivsel bedst muligt,
undersøger, hvorvidt fortsat anbringelse eller adoption til plejeforældre er bedst for barnet?
Succesraten, for at skabe en tryg tilknytning hos et barn, er størst inden det første leveår.
Derfor må vi antage, at det bedste for barnet er, at blive adopteret så tidligt som muligt. I
forhold til hvorvidt barnet trives og danner sig trygge tilknytningsbånd til plejeforældrene
ved adoption, er der for lidt viden samt evidens, og det er derfor ikke muligt på nuværende
tidspunkt, at vurdere generelt, hvad der er bedst for barnet; anbringelse eller adoption. For
at skabe tryghed for barnet, kan adoption uden samtykke være en mulig indsats, da dette
kan være med til at skabe stabilitet for barnet og plejeforældrene, angående hvorvidt og
hvor længe barnet er placeret i familien.

I forhold til hvad der er bedst for barnet; Adoption eller anbringelse, kan vi konkludere, at
Bowlbys tilknytningsteori ikke alene kan besvare dette spørgsmål. Vi formoder, at den
trygge tilknytning er til stede, inden en adoption uden samtykke kommer på tale, da adoptionslovens § 9, stk. 4 er baseret på barnets tilknytning til plejeforældrene. Vi kan dog på
baggrund af vores analyse konkludere, at en adoption til plejeforældre i nogle tilfælde kan
beskytte mod relationsbrud, hvilket kan beskytte barnet mod at få et utrygt tilknytningsmønster.
8.6.

Socialrådgiverens rolle og etik

Når vi skal analysere på det socialfaglige arbejde på området med udsatte børn, kommer
man ikke udenom at italesætte socialrådgiverens rolle.
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Ifølge Posborg er ansvaret og myndighedsudøvelsen en vigtig del af rollen som socialrådgiver, “Rollen som myndighedsudøver indebærer, at socialrådgiveren personligt har trænet
og gennem uddannelsen integreret det ansvar og opnået den personlige integritet og myndighed, som denne roller medfører” (Posborg et al., 2013, s. 254).
Som det fremgår af udtalelsen fra Lone, er det tydeligt, at dette ansvar tages alvorligt. “ja,
ellers går vi ikke ud og gør det, hvis vi bliver for usikker på det, så gør vi det ikke”, (Interview, d. 26. oktober, 2016). Hvis den enkelte socialrådgiver ikke føler sig klædt godt nok
på til opgaven, viger man tilbage for at bruge indsatsen. Dette harmonerer med en anden
del af socialrådgiverens rolle, nemlig at man som socialrådgiver har pligt til at sørge for en
god og korrekt sagsbehandling, der også indebærer god rådgivning, kommunikation og
godt samarbejde med borgeren, samtidig ligger der et ansvar i, at det hører med til rollen
at træffe fagligt begrundede skøn og afgørelser (Posborg, 2013, s. 249).
Lone udtaler
nej, nej... jeg tænker man skal virkelige være sikker i sin sag, de professionelle der skal undersøge det her med forældrekompetence og beskrive adfærden syntes jeg. Skal simpelthen være så tydelig, syntes jeg, før man kan
træffe sådan en beslutning. (Interview, d. 26. oktober, 2016).
Dette fastslår også, at det er vigtigt at være sig sit ansvar bevidst, før man træffer sin beslutning. Da lovgivning, der handler om “vilde problemer”, ikke kan være præcis og tage
højde for alle situationer, er det vigtigt, at socialrådgiveren kan og tør påtage sig sit ansvar
for at foretage de faglige skøn. Den kommune, hvor Lone arbejder, anvender ikke og har
derfor ikke så stort kendskab til adoption uden samtykke. Dette kan ses som et tegn på, at
de forvalter deres rolle ansvarligt, da det netop er en forudsætning for det gode sociale arbejde, at man jf. Posborg er i stand til skaffe de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger
(Posborg, 2013, s. 259).
Den manglende viden og erfaring på området sammenholdt med socialrådgiverens rolle
kan derfor ses som en årsag til, at indsatsen ikke anvendes i nogle kommuner.
Som Posborg nævner, jf. ovennævnte citat, er den personlige integritet en del af socialrådgiverens rolle. Dette begreb er samtidig en af de fire professionsetikker:
Individets værdi - respekt for individets værdi og ret til selvbestemmelse, overvejelser om,
hvad der er bedst for individet. Overholdes loven og hvilke konsekvenser har det for individet.
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Social retfærdighed - samfundet som helhed og den enkelte. Man skal modvirke forskelsbehandling og arbejde for at ændre sociale forhold. Indebærer pligt til omsorg og blik for
det etiske sårbarhedsprincip.
Professionel integritet - evnen til at handle selvstændigt og ærligt og i overensstemmelse
med sine etiske principper. Indeholder socialrådgiverens faglighed, frihed og sårbarhed.
Selvbestemmelsesret i forhold til at vælge, hvad der er bedst for borgeren.
Medmenneskeligt ansvar - et særligt ansvar for at vise omsorg, forebygge og afhjælpe social nød. Fokus er på borgerens sårbarhed over for socialrådgiveren (Busk, Madsen &
Schulin, 2011, s. 143-145).
Disse fire professionsetikker er med til at beskrive både socialrådgiverens rolle i arbejdet
med udsatte borgere, samt beskrive, hvordan etikken er en uundgåelig del af det socialfaglige arbejde.
Alle fire professionsetikker kan sammenholdes med de nedenfor anvendte tre etiske principper, da en del af socialrådgiverens rolle som ansvarlig myndighedsudøver hele tiden er
at have blik for det etiske dilemma i det sociale arbejde.
Når der opstår etiske overvejelser, må socialrådgiveren reflektere over hvilken handling,
der vil være det bedste for barnet og undersøge situationen og konteksten samt være nysgerrig på, hvilke muligheder der findes. En etisk forsvarlig handling handler om, hvordan
der kan argumenteres etisk for netop den handling. Dette kan eksempelvis gøres ud fra,
om det er nærhedsetik, pligtetik eller konsekvensetik, der vægter valget af handling. I nærhedsetikken tages der udgangspunkt i mødet mellem mennesker, da det er i dette møde,
vi opfanger hvad det andet menneske har behov for, hvilket så vil gå forud for handlingen
og derved afgøre om handlingen kan forsvares etisk eller ej. I konsekvensetikken handler
det om resultatet og dermed er det etiske fokus på konsekvenserne af handlingen. Her
handler det hverken om følelser eller pligt, men er derimod præget af fornuft og hvor formålet er størst mulig lykke til flest mulige, hvilket også kan ses ud fra en samfundsøkonomisk interesse. I pligtetikken er fokus på at behandle andre som man selv vil behandles,
hvilket også indbefatter regler og lovgivning. og fornuften bruges med henblik på om handlingen kan gøres til almen lov. (Busk et al., 2011, s. 22-35).
I vores interview ligger Lotte op til en etisk refleksion i forbindelse med adoption uden samtykke:
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Der er helt klart nogle børn, som vil have bedst af at vokse op et andet sted end
sammen med de mennesker som har født dem. Samtidig så tænker jeg, at man
som barn også har ret til at kende sit ophav. Jeg tænker også, skal man egentlig
ikke have det valg også? (Interview, 30 november, 2016)
Nærhedsetikkens udgangspunkt er i mødet mellem socialrådgiver og barnet, hvor barnets
behov vil gå forud for handlingen. Ifølge Lotte vil barnets bedste i nogle tilfælde være, ikke
at vokse op med sit biologiske ophav. Set ud fra nærhedsetikken har Lotte en bevidsthed
om barnets behov, hvor handlingen ville være at tilgodese dette. Konsekvensetikken tager
udgangspunkt i konsekvensen af handlingen. Hvad vil konsekvensen være, hvis barnet
skal vokse op uden kendskab til sit biologiske ophav, og skal det ses ud fra en samfundsøkonomisk betragtning, med fokus på størst mulig lykke til flest mulige. Skal en adoption
vægtes frem for en anbringelse, da udgiften i et samfundsperspektiv bliver mindre, hvilket
vil gavne flere? I en refleksion ud fra pligtetikken vil argumentet handle om, hvorvidt handlingen kan gøres til almen lov. Lotte mener, at man som barn har ret til at kende sit biologiske ophav og lægger op til, at det bør være et valg, barnet skal have.
8.6.1. Delkonklusion
Vores analyse har vist, at socialrådgiverens rolle, med det deraf følgende ansvar for forsvarlig sagsbehandling og ansvar for at træffe de etisk forsvarlige afgørelser og skøn, kan
være en medvirkende faktor til, hvordan der besluttes og sagsbehandles i sager, hvor der
skal overvejes adoption uden samtykke. Den manglende eller sparsomme viden, som er til
stede i nogle kommuner, gør, at den enkelte socialrådgiver, for at kunne forholde sig forsvarligt til både de fire professionsetikker samt de tre etiske teorier, viger tilbage for at
overveje eller vælge adoption uden samtykke. Den manglende viden handler både om, at
man ikke ved, hvad der er til barnets bedste, samt at der grundlæggende er for lidt viden
om indsatsen og dens anvendelse ude i forvaltningerne.

9. Konklusion
Vores undersøgelse om diskursens og magtens betydning i arbejdet med adoption uden
samtykke har vist, at begge elementer har betydning for, hvordan vi anvender indsatsen.
Vi er nået frem til, at diskursen er med til at danne de love og regler, der vedtages, samt at
magten kommer til udtryk, når den enkelte socialrådgiver skal træffe en afgørelse på baggrund af det socialfaglige skøn.

Side 56 af 61

Undersøgelsen af andre landes brug af adoption uden samtykke, har vist, at de anvendte
velfærdsmodeller og den deraf følgende samfundsdiskurs har betydning for, hvordan de
enkelte lande anvender indsatsen. Dette bekræfter os i, at diskursen har betydning for,
hvordan der handles i den enkelte sag, når der overvejes adoption uden samtykke.
Vores analyse har vist, at socialrådgiverens rolle, med det deraf følgende ansvar for forsvarlig sagsbehandling og ansvar for at træffe de etisk forsvarlige afgørelser og skøn, kan
være en medvirkende faktor til, hvordan der besluttes og sagsbehandles i sager, hvor der
skal overvejes adoption uden samtykke. Den manglende eller sparsomme viden, som er til
stede i nogle kommuner, gør, at den enkelte socialrådgiver, for at kunne forholde sig forsvarligt til både de fire professionsetikker samt de tre etiske teorier, viger tilbage for at
overveje eller vælge adoption uden samtykke. Den manglende viden handler både om, at
man ikke ved, hvad der er til barnets bedste, samt at der grundlæggende er for lidt viden
om indsatsen og dens anvendelse ude i forvaltningerne.
Ifølge Honneths teori om anerkendelse kan barnets bedste i forhold til en velfungerende
identitetsdannelse sikres ved at barnet anerkendes i alle tre sfærer. Gennem vores analyse er vi nået frem til, at den gensidige kærlighedsanerkendelse kan opnås ved adoption
af plejebarnet. At der er åbnet op for muligheden for samvær med biologisk familie i særlige tilfælde ved adoption kan betegnes som en måde, hvorpå vi kan anerkende barnet i
den retslige sfære. Dog tyder vores empiri på, at det er en udfordring i praksis, hvilket kan
anses som en krænkelse. I den solidariske sfære vil barnet i højere grad blive anerkendt i
et adoptionsforhold frem for et anbringelsesforhold. Anbringelsesindsatser i plejefamilier
kan også bidrage til en vellykket personlig identitet, hvorfor det må antages, at nogle plejefamilier evner at anerkende barnet i et plejeforhold. Dette viser, at det ikke entydigt kan afgøres, om det er til barnets bedste at blive adopteret, da de vellykkede anbringelser, kan
gøre det samme for barnet.
Ved anvendelse af Bronfenbrenners teori om de udviklingsøkologiske systemer er vi nået
frem til, at ændringer foretaget på makroniveau vil påvirke barnet på mikroniveau, hvilket
påvirker barnets dagligdag. I vores projekt betyder dette, at den nye lov på området om
adoption uden samtykke har betydning for, hvilke ændringer barnet oplever. Når man
overvejer indsatsen, er man derfor nødt til at inddrage disse ændringer og deres betydning
for barnet, når man foretager det socialfaglige skøn, især i forhold til, at indsatsen er så
indgribende og ikke kan gøres om.

Side 57 af 61

Gennem vores analyse er vi ved anvendelse af Bowlbys teori om tilknytning nået frem til,
at dannelsen af den trygge tilknytning i forbindelse med adoption uden samtykke har størst
betydning set i forhold til det lille barn under 1-2 år. Vi er samtidig nået frem til, at der er for
lidt viden om, hvordan barnet påvirkes på længere sigt ved anbringelser og adoption. Vores analyse har dog vist, at adoption uden samtykke kan være med til at forhindre relationsbrud og dermed skabe stabilitet for barnet.

10.

Kritiske refleksioner over projektet

Vi er opmærksomme på, at den konklusion, vi er nået frem til er dannet gennem brugen af
de valgte teorier og viden koblet med empiri fra vore informanter. Dette betyder, at vores
løsning ikke vil være det endegyldige svar på problemformuleringen, da vi ved anvendelse
af anden teori kunne være nået frem til et andet resultat.
Dette fører os frem til, at et komplekst problem som dette ikke vil kunne besvares entydigt,
men vil derimod kunne anskues fra forskellige vinkler og i forskellige kontekster.
Et andet kritikpunkt er, at det har været vanskeligt at indhente konkret viden om indsatsen
adoption uden samtykke, da den endnu ikke er blevet brugt ret meget. Vi føler dog, at den
empiri vi har indhentet, har været anvendelig i forhold til vores analyse.

11.

Perspektivering

I vores analyse og konklusion er vi nået frem til, at brugen af indsatsen afhænger at den
viden og kendskab til området, som i dag er til stede ude i forvaltningerne. Det er en intention i den nye lov, at der skal ske en øget formidling om området fra KL til de enkelte kommuner.
Man kan forestille sig, at da den manglende viden har været en begrænsning i forhold til
brugen af indsatsen, vil en øget viden på sigt medføre, at vi i Danmark begynder at anvende indsatsen mere end i dag. Dette kan også ses som en nødvendighed for vores
samfund, da der kan være tvivl om, hvorvidt vi fortsat har råd til at opretholde det samme
økonomiske niveau på anbringelsesområdet.
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