Lägg ditt pussel med hjälp av AFO – Organisationen för vuxna Adopterade och
Fosterbarn.
Att söka efter sitt ursprung, sina rötter, är en längtan för alla människor. Att ha vuxit upp
utanför sitt biologiska sammanhang tar inte bort känslan efter att söka efter sina rötter, därför
har det blivit lika vanligt för adopterade och fosterbarn att ta reda på sina rötter och få ta del
av material i olika arkiv, för att kartlägga en viktig tid i livet – barndomen och ungdomen.
AFO har arbetat fram en ”Nyckel” som ger dig tips och råd om hur du gör för att söka ditt
ursprung och att hitta det arkiverade material som finns.
Behöver du hjälp och stöd i ditt letande så finns AFO till hands. Vi har personer inom
organisationen som kan bistå dig med hjälp med det mesta, från att ringa till en förälder till att
följa med vid första träffen, skriva till släkten eller ge tips på hur andra gjort. Tveka inte att
höra av dig, AFO finns för dig. AFO har också kontakter i andra länder, främst Europa som
på olika sätt kan hjälpa dig i sökandet efter dina rötter.
För att hitta dina biologiska föräldrar och syskon börjar du med att ringa Skattemyndigheten
(Folkbokföringen) i den kommun där du bor idag. I din personakt på Skattemyndighetens
folkbokföring, personakten är en samlad dokumentation rörande en person, ska dina
biologiska föräldrars namn finnas. Be om deras namn, personnummer.
Ring sedan till Folkbokföringen i den kommun där dina föräldrar bor idag och begär adress
och även uppgifter om de eventuella barn som finns inskrivna i föräldrarnas personakt. Här
kan du finna dina syskon alt. halvsyskon.
Om dina föräldrar är avlidna före 1 juli 1991 ska uppgifterna om dem finnas i den församling
där de bodde sist. Kontakta pastorsexpeditionen i församlingen och begär information. Har
uppgifterna lämnats vidare för arkivering kan församlingen upplysa om var de finns. Du kan
då begära uppgifterna från arkivet.
I samband med att barn placeras för adoption eller för fosterhemsvård är det en rad olika
sociala akter som kan förekomma.
Socialregisterakt – innehåller i huvudsak uppgifter om ekonomiska förhållanden.
Barnavårdsakt – beskriver situationen i en familj där ett barn misstänks fara illa. Här kan
också uppgifter från fosterhemsinspektioner finnas.
Barnavårdsmannaakt – upprättades från 1918 fram till 1973 för barn som var födda utom
äktenskapet. Här ska det finnas uppgifter om faderskap och ev. underhållsbidrag.
Faderskapsakt – upprättades från 1974 och innehåller utredning kring faderskap.
Adoptionsakt – ett domstolsbeslut som rör fastställandet av adoptionen.
Barnhemsjournal – journaler som fördes på barnhemmen. Innehåller barnets utveckling och
medicinska uppgifter.
Socialregisterakten, barnavårdsakten, barnavårdsmannaakten och ev. faderskapsakt finns
hos Socialtjänstens Familjerättsliga enhet. De akter som är äldre förvaras i de olika
kommunarkiven där de ska bevaras för all framtid.
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Adoptionsakten finner du hos Tingsrätten i den kommun där dina adoptivföräldrar bodde vid
tillfället för adoptionen. Du kan begära kopia på adoptionsakten från resp. tingsrätt.
Tingsrätten sorterar sina adoptionsakter efter adoptantens namn, dvs. adoptivföräldrarnas
namn.
Du kan också få tillgång till din födelsejournal. Om du vill läsa din födelsejournal måste du
veta din mors namn och personnummer samt på vilket sjukhus du föddes. Din födelsejournal
är egentligen din mors och därför måste du ha samtycke från din mor om du vill se hela
journalen. Du kontaktar sjukhuset där du föddes.
Om du föddes före den 1 januari 1971 i Stockholms stad på en förlossningsklinik som numera
är nedlagd, som till exempel Stockholms Allmänna BB, finns journalen i Stockholms
stadsarkiv. Om du föddes på en förlossningsklinik i övriga länet som nu är nedlagd finns din
födelsejournal hos Landstingsarkivet.
Barnhemsakt. Har du vistats på barnhem finns det en barnhemsakt. Vet du vilket barnhem du
bodde på finns uppgifterna arkiverade på de olika stadsarkiven respektive landsarkiven.
Bouppteckningar. I bouppteckningar kan du ta del av information efter en avliden släkting.
Bouppteckningarna finns att hämta hos Skattekontoret där den avlidne senast var bosatt.
Äldre bouppteckningar finns arkiverade hos riksarkivet.
Sekretesslagen 7 kap. 4 §
Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom/henne
närstående lider men. Sekretessen gäller dock inte beslut om omhändertagande, beslut om
vård utan samtycke eller beslut om sluten ungdomsvård. Utan hinder av sekretessen får
uppgift lämnas till enskild som uppnått myndig ålder om förhållanden av betydelse för att
denne ska få vetskap om vilka hans/hennes biologiska föräldrar är. I fråga om uppgift i allmän
handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
/Stockholm, i september 2012
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