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Abstract  

Author: Emma Lundström  
Title: Adoption – A qualitative study about attachment, separation, caregiving and 
attachment difficulties  
Assessor: Elizabeth Martinell Barfoed 

The aim of this study was to illuminate adoption and attachment and the difficulties 
that can occur when adoptive parents and adoptive child shall make a secure 
attachment patterns, seen from a professional- and parents perspective. I did 
qualitative semistructured interviews with two social workers that work with adoption 
studies and with two adoptive parents. The main outcome of this study was that some 
adoption children have attachment problems, avoidant attachment, anxious 
attachment or disorganized attachment. Adoption attachment problems can occur 
because of the separation adoptive children have endured, also because of the child 
high age when they was adopted or because of their traumatic background. Adoptive 
parents own attachment ability and the emotional and practical caregiving they give 
the adoptive child also matters. I found how attachment behavior in the child can 
show in daily life, for example separations difficulties or uncritical children. 

Key words: Adoption, attachment, separation, attachment difficulties, adoptive 
parents, Social workers. 
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Inledning  

Problemformulering 

Det har skett internationella adoptioner till Sverige sedan 1960 talet. Hur man såg på 

adoption förr i tiden och hur man hanterade adoptivbarn såg väldigt annorlunda ut 

jämfört med hur det ser ut idag. Enligt MIA (2012:1-2) var det vanligt att man förr i 

tiden ansåg att när ett barn hade blivit adopterat så hade man räddat barnet och att alla 

problem var lösta. En adoptivfamilj skulle vara som vilken familj som helst. Det har 

hänt mycket sedan dess och idag har man, genom mer forskning och 

erfarenhetsbaserad kunskap, mer information om adoptivbarn. Enligt MIA (2012:1-2) 

finns det idag en större medvetenhet om det adopterade barnets situation och deras 

speciella behov. ”Familjer med ett adopterat barn är som alla andra, men samtidigt är 

det en särskild sorts familj som har en skuggfamilj någon annanstans i världen” 

(Elvfer- Lindström i MIA 2012:1). Enligt Socialstyrelsen (2010) så har man sedan 

2001 infört nya krav i socialtjänstlagen för blivande adoptivföräldrar angående att få 

medgivande. Det görs också idag fler adoptivutredningar och uppföljningar. Enligt 

Socialstyrelsen (2010) finns idag finns en obligatorisk föräldrautbildning för 

adoptivföräldrar, för att öka deras insikter och kunskaper om adoptivbarn och deras 

behov.  

Ett annat centralt begrepp inom adoption är anknytning. Anknytningsteorin är något 

som man talar mycket om vid adoption och föräldrar får under föräldrautbildningen 

och utredningssamtalen information och kunskap om vikten av anknytning. Det ges 

kunskap kring hur de ska knyta an till sina barn och de eventuella svårigheter som kan 

uppkomma med detta. ”Anknytning förstås bäst som en relationsspecifik process 

mellan föräldrar och barnet under spädbarnsåren, som under den första halvan av den 

andra levnadsåren resulterar i ett mätbart psykologiskt band dem emellan” (Broberg 

2008:16). Min studie kommer inrikta sig på adoption och anknytning och de 

svårigheter som kan uppkomma när adoptivbarn och adoptivföräldrar ska skapa ett 

tryggt anknytningsmönster. Jag kommer att intervjua två socionomer med lång 

erfarenhet av adoptionsutredningar och två adoptivföräldrar och låtit dem reflektera 

kring anknytningsprocessen. Socionomerna kan reflektera utifrån ett professionellt 

perspektiv och adoptivföräldrarna från egna erfarenheter och kunskaper.  
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Ett problem som kan uppkomma är adoptivbarnets svårighet att knyta an till sina nya 

föräldrar, som kan bero på att barnet har utvecklat en otrygg eller desorganiserad 

anknytning på grund av deras tidigare separationer, förlust eller bakomliggande 

trauma.  Enligt Carlberg och Nordin-Jareno (2007) finns ett stort antal adoptivbarn 

som har ett otryggt anknytningsmönster, särskilt desorganiserad. Andra faktorer som 

kan påverka barnets förmåga att knyta an är barnets ålder vid adoptionen och barnets 

tidigare bakgrund. Enligt Carlberg och Nordin-Jareno (2007) har forskning visat att 

en hög ålder vid adoption ökar risken för problematik för barnet. På grund av att 

barnet då kan ha fått en ökad exponering av skadligt levnadsförhållande under de 

första åren. Anknytningsproblematik kan ta sig i uttryck i vardagliga situationer, där 

vissa adoptivbarn har separationssvårigheter. Enligt Broberg (2008) har man genom 

forskning sett indikationer på att separation kan få långsiktiga negativa effekter. 

Föräldrarnas egen förmåga till anknytning har också betydelse och hur de upplever 

sin föräldraroll och kan tillgodose adoptivbarnet med omsorg och omvårdnad 

(Lunden & Frygner i MIA 2013:1-2).  

Syfte 

Syftet med denna undersökning är att belysa adoption och anknytning och de 

svårigheter som kan uppkomma när adoptivbarn och adoptionsföräldrar ska skapa ett 

tryggt anknytningsmönster. Sett ur ett professionellt- och föräldraperspektiv.  

 Frågeställningar 

• Vad upplever adoptivföräldrar och professionella som betydelsefullt när man 

ska skapa en trygg anknytning?  

• Vad upplever adoptivföräldrar och professionella att det kan finnas för 

svårigheter kring att skapa en trygg anknytning? 

• Hur upplever adoptivföräldrar och professionella att dessa svårigheter kan ta 

sig uttryck i vardagliga situationer? 
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Metod 

Jag använder mig av kvalitativ metod i min uppsats. Metoden användes för att få 

fördjupande kunskap om adoption, anknytning och även få förståelse om vilka 

svårigheter som kan ske när adoptivbarn och adoptivföräldrar ska skapa ett tryggt 

anknytningsmönster. Uttryckt av Bryman (2008:340) ” kvalitativa studier bygger på 

en forskningsstrategi där tonvikten ligger mer på ord än på kvantifiering vid 

insamling och analys av data”. Jag har använt mig av semistrukturerad intervju vid 

insamling av min empiri. Jag bestämde mig för att använda mig av semistrukturerad 

intervju då det ger struktur och ordning för frågorna och chansen att ställa följdfrågor 

och fördjupning i någon intressant aspekt av ämnet som kan komma upp under 

intervjutillfällena. Ahrne och Svensson (2011) menar att intervjuer handlar om att 

samla in empiri om sociala förhållanden och att få fram kunskap om andra individers 

känslor, erfarenheter och intresse. Jag har gjort intervjuguider(se bilaga 1 & 2), en 

guide för socionomerna och en för adoptivföräldrarna. Jag har strukturerat mina 

intervjuguider efter teman och frågorna är olika utformade utifrån de två olika 

intervjuerna. Jag har använt mig av face to face intervjuer och videointervju via 

skype. Under intervjun har jag ställt öppna, enkla och korta frågor och följt upp med 

uppföljningsfrågor.  

Metodens urval 

Jag bestämde mig för att använda ett målinriktat urval. Jag fokuserar mitt urval på 

individer och organisationer som berör mitt forskningsämne (Bryman 2008). Jag 

intervjuade socionomer och adoptivföräldrar och gjorde två olika slags intervjuer för 

att få ett föräldraperspektiv och ett professionellt perspektiv i min undersökning. Det 

är inte etiskt rätt att intervjua barn och därför har jag inte intervjuat några adoptivbarn. 

Jag tog kontakt med två socionomer som jobbar med adoptionsutredningar i olika 

kommuner och intervjuade dem. Jag insåg innan att det kunde bli ett problem att få 

intervjua adoptivföräldrar då det är full sekretess på allt material som handlar om 

adoption. På grund av detta tog jag inte direktkontakt med den första adoptivföräldern 

utan jag lät en av socionomerna ta första kontakten och frågade om adoptivföräldern 

ville ställa upp på intervju. Socionomerna bifogade ett brev till adoptivföräldrarna där 

jag har beskriver om min studie (se bilaga 3). Med de andra adoptivföräldrarna så tog 
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jag själv kontakt. Jag fann denna familj via en blogg. Det är full sekretess kring alla 

uppgifter kring adoption, men dessa föräldrar har offentliggjort sin adoption genom 

medverkan i ett tv-program och via sin blogg. Därmed kunde jag själv ta kontakt med 

dem. Konsekvensen av att låta socionomen välja ett av adoptivföräldraparen är att det 

enligt Bryman (2008) blev en grindvakt effekt. Där socionomen fick makt att påverka 

min undersökning och välja vem jag skulle intervjua. Det negativa med grindvakt 

effekten är att det kan påverka studiens genomförande och resultat. Jag valde att 

begränsa mitt urval genom att intervjua familjer som har adopterat barn i åldrarna 0- 6 

år.  

Metodens tillförlitlighet 

Ett centralt begrepp som man talar om i metodens tillförlighet är validitet, som 

handlar om att mäta det som är relevant för sammanhanget (Bryman 2008). När det 

gällde att mäta det som avses att mäta, så såg jag till att min intervjuguide var 

utformad efter undersökningens syfte och frågeställningar. Jag har under hela 

empiriinsamlingen och analys- och resultatprocessen gått tillbaka till mina 

frågeställningar och syfte. Jag använde mig av respondentvalidering som enligt 

Bryman (2008) handlar om att låta deltagare få ta del av transkribering eller resultatet. 

En av respondenterna bad om att få läsa sin transkription och hon fick sedan komma 

med synpunkter och åsikter. Genom att göra respondentvalidering så fick jag ta del av 

deltagarens åsikter och synpunkter och jag fick bekräftat av deltagaren att jag fått en 

rimlig bild av intervjun.  

Ett annat centralt begrepp inom metodens tillförlitlighet är reliabilitet, som enligt 

Bryman (2008) handlar om att man ska kunna göra en undersökning flera gånger och 

få samma resultat. Det finns svårigheter att göra om en kvalitativ undersökning och 

det är lättare att göra med en kvantitativ undersökning. För att öka tillförlitligheten i 

min uppsats har jag spelat in intervjuerna och transkriberat dem och låtit min 

handledare ta del av transkriberingen. Jag hade avidentifierat personuppgifterna. 

Eftersom jag jobbade själv så fanns det svårigheter med att jag inte hade någon 

klasskamrat som kunde dubbelkolla mitt arbete. Därför har min handledare fått ta del 

av min intervjuguide, transkribering och min analys- och resultat del.  
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Bryman (2008) skriver om tillförlitlighet och äkthet i en undersökning. Ger 

undersökningen en rättvis bild av de intervjuades åsikter och tyckande? Jag har 

försökt hålla mig objektiv i min undersökning genom att jag inte låtit mina åsikter och 

värderingar påverka dem som jag har intervjuat. Bryman (2008) diskuterar kring 

möjligheten att styrka och konfirmera innehållet i en undersökning, genom att man 

som forskare försöker fastställa att man handlat i god tro och försökt hålla sig 

objektiv. Jag har i min undersökning försökt hållit mig objektiv och inte låtit mina 

åsikter och teorier påverka dem jag intervjuat eller studiens resultat.   

Metodens fördelar och brister 

Fördelar med att använda en kvalitativ metod var att jag kunde få mer fördjupande 

kunskap om mitt forskningsämne och belysa adoption och anknytning och dess 

svårigheter. Jag kunde gå in mer djupgående i mina intervjuer och få kunskap om 

föräldrarnas och socionomernas upplevelser kring adoption och anknytning.  

Genom att använda kvalitativ metod och semistrukturerad intervju så gjorde det att 

jag fick struktur över frågorna, möjligheten att ställa följdfrågor och behövde inte 

hålla mig till ordningen av frågorna i intervjuguiden. Jag fick också möjlighet att 

fördjupa mig i något intressant aspekt av ämnet som kom upp under intervjun.  

De brister som finns med en kvalitativ undersökning kan vara tillförlitligheten och 

äktheten i undersökningen, ger den en rätt bild av de åsikter och uppfattningar som 

ges av dem som intervjuas? (Bryman 2008). Jag har insett att förhållandet och 

samspelet mellan intervjuaren och intervjupersonen kan vara komplicerad och kan 

påverka den insamlade empirin. När man gör en kvalitativ intervju kan intervjuaren 

påverkar hur den intervjuade svara på frågorna. Jag insåg detta och använde mig inte 

av ledande frågor utan försökte istället använda mig av öppna och enkelt utformade 

frågor. Jag försökte hålla mina egna värderingar, teorier och åsikter utanför intervjun 

och hålla mig objektiv inför den svarande.  

När man gör en kvalitativ undersökning behöver man tänka på interaktionen mellan 

intervjuaren och intervjupersonen. Enligt Martinell Barfoed (2008) behöver du tänka 

på vilka förväntningar och föreställningar som intervjupersonen har kring intervjun 

och dess ämnen. Min uppfattning är att det idag finns ett ganska bestämt synsätt på 
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adoption och det kan beror på hur samhället ser på adoption och vilka trender kring 

adoption som förekommer just nu. Martinell Barfoed (2008) beskriver i sin studie att 

man kan behöver ta hänsyn till att intervjupersoner kan ha förväntningar kring att de 

ska uttrycka en viss syn på adoption. Det kan vara problematiskt eftersom min 

uppsats är uppbyggd kring anknytningsteorin och det kan påverka intervjupersonerna 

svar då min intervjuguide bl.a. är uppbyggd på teorier kring anknytningsteorin. Jag 

har i min uppsats försökt hålla mig objektiv kring att inte låta mina egna åsikter eller 

teorier påverka dem. Men det finns en möjlighet att mina intervjupersoner ändå kände 

sig påverkade och tyckte att de behövde uttrycka en viss syn på adoption. Bristen är 

att detta kan ha påverkat mitt resultat. 

Det finns både brister och förtjänster med att göra en videointervju via skype. 

Bristerna är att du inte får en nära personlig kontakt som du får vid en face to face 

intervju och svårigheterna att läsa av kroppsspråket (Bryman 2008). Under min 

intervju blev det en del missförstånd mellan mig och intervjupersonerna, då det hände 

att de inte hörde eller förstod mina frågor och att jag ibland inte förstod deras svar. 

Handlade om ljudproblem, svårighet att läsa av deras kroppsspråk och svårigheter att 

ställa sonderingsfrågor. Bryman (2008) beskriver svårigheter med att ställa 

sonderingsfrågor vid online intervjuer, då intervjupersonen kan förbise eller glömma 

bort intervjuarens önskan på mer information. Ett problem som jag insett under min 

undersökning är att dessa svårigheter kan ha påverka min studies resultat. Efter 

intervjun krävdes det mer komplettering av svar från dem och det skedde skriftlig via 

mail. Fördelarna med att göra en intervju via skype är att du inte begränsas av 

geografiskt avstånd när du ska välja intervjupersoner (Bryman 2008). Jag begränsades 

inte av att intervjupersonerna bodde längre bort och jag kunde vara mer flexibel med 

tid och plats. Intervjupersonerna kände sig också mer bekväma med att online intervju 

skedde i deras hemmiljö.  

De brister som finns med min undersökning är om urvalet av mina intervjupersoner. 

En av socionomerna fick välja ut ett av adoptivföräldraparen för mig att intervjua. Det 

blir som Bryman (2008) beskriver en grindvakt effekt. Grindvakt handlar om att få 

tillträdde till en arena, där någon annan har makten att bestämma om du får tillträde. 

Konsekvenserna blir att socionomerna fick makten bestämma en av adoptivföräldrar 

intervjuerna och det kan ha påverka undersökningens genomförande och resultatet. 
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Jag har försökt minska denna effekt genom att jag valde ut ett av 

adoptivföräldraparen.  

Tillvägagångssätt och bearbetning av material 

Jag bestämde mig för att kontakta socionomer och adoptivföräldrar för att samla in 

empirin till mitt forskningsämne. Jag tog kontakt med två stycken socionomer som 

jobbade med adoptionsutredningar i olika kommuner och intervjuade dem. Innan 

intervjuerna hade jag haft samtal med dem och berättat om mitt forskningsämne, 

uppsatsen syfte och vilka typ av frågor jag skulle ställa. Jag informerade också om de 

fyra etiska principerna för svensk forskning, informationskravet, samtycketskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Genom en av socionomerna fick jag 

kontakt med en adoptivförälder som var positiv till att bli intervjuad. Innan dess hade 

jag bifogat ett brev till socionomen (se bilaga 3) där jag berättade om min 

undersökning och som hon sedan lämnade till föräldern och fick därefter deras 

godkännande. Den sista intervjun tog jag själv kontakt med en adoptivfamilj. Denna 

familj fann jag på en blogg, där de öppet genom blogg och tidigare tv-program 

berättade om sin adoption och adoptionsupplevelser. Jag tog kontakt med föräldrarna 

genom att skicka ett e-mail till dem och bifogade ett brev (se bilaga 3) där jag 

berättade om undersökningen. Jag gjorde två olika slags intervjuer, en med 

socionomerna och en med föräldrarna, för att både få ett professionellt- och ett 

föräldraperspektiv. Intervjuerna med socionomerna skedde på deras arbetsplatser och 

intervjun med det första adoptivföräldraparet skedde i ett rum på Campus 

Helsingborgs universitet. Jag fick deras samtycke till att spela in intervjuerna. 

Intervjun med det andra adoptivföräldraparet skedde genom en videointervju via 

skype. Dessa adoptivföräldrar hade gett sitt samtycke till att spela in videosamtalet på 

skype och jag använde mig av ett nerladdningsbart program för att spela in 

konversationen.  

När all empirin var insamlad använde jag transkribering för att sammanställa 

intervjuerna som jag sedan lät min handledare ta del av. En respondent bad om att få 

läsa igenom sin transkribering och har kommit med synpunkter och åsikter. Genom 

att göra på detta sätt fick jag ta del av hennes synpunkter och hon gav sitt 

godkännande till att jag uppfattat henne på rätt sätt. Jag bearbetade sedan mitt 
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material genom att läsa mina texter och analysera dem genom manuell kodning. Jag 

har gjort olika slags intervjuer, en med socionomer och en med adoptivföräldrar. Jag 

har kodat dem på samma sätt, eftersom jag har samma teman men olika 

intervjufrågor. Syftet är inte att se skillnad mellan socionomernas och 

adoptivföräldrarnas åsikter utan att få en allmän uppfattning om mitt 

forskningsämne.  Jag använde mig av kodning för att strukturera mitt material, finna 

intressanta mönster och kunna se skillnader och likheter. Jag använde mig av några 

förutbestämda koder, som kom från teman i intervjuguiden Sedan redovisa jag 

resultatet via mina olika teman och analysera empiren genom att hänvisa och jämföra 

med min teoretiska utgångpunkt, teoretiska begrepp och tidigare forskning.  

I min analys har jag inte delat upp de professionellas och adoptivföräldrarnas svar i 

olika kategorier, utan de redovisas tillsammans. Då mitt syfte med undersökning är 

inte att se skillnad mellan dem utan få mer en allmän uppfattning 

Etiska överväganden 

Allt material kring adoption är sekretessbelagt så det fanns svårigheter för mig att 

själv ta direktkontakt med adoptivföräldrar. Den första intervjun fick jag kontakt med 

genom den socionom som jag intervjuat. Hon tog kontakt med en adoptivförälder och 

frågade om hon ville ställa upp på en intervju. Jag bifogade ett brev (se bilaga 3) där 

jag berättade om undersökningen till socionomen som hon sedan skickade vidare till 

föräldern. Efter att adoptivföräldern hade fått brevet hade de god tid på sig att 

bestämma sig för om hon ville ställa upp eller inte på en intervju. Den andra 

adoptivfamiljen tog jag själv kontakt med via e-mail. Jag fann dem via en blogg. 

Dessa föräldrar har öppet offentliggjort sin adoption dels genom medverkan i ett tv-

program och dels genom bloggen och därmed har ingen sekretess brutits. Jag bifogade 

dem ett brev (se bilaga 3) där jag berättade om min undersökning och de fick sedan 

god tid på sig att bestämma om de ville ställa upp eller inte på en intervju.  

För att alla respondenter skulle förstå innebörden och syftet med min uppsats har jag 

både muntligt och skriftlig förklarat vad min uppsats kommer att handla om, syfte och 

vilken typ av frågor jag kommer att ställa. Jag har också informerat om de fyra 

principerna för svensk forskning nämligen, informationskravet, samtycketskravet, 
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konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag frågade även efter samtycke till att 

spela in intervjuerna på diktafon. 

Vad jag behövde tänkta på inför intervjuerna var att inte göra intrång i deras privatliv 

eller ge dem men eller skada. Bryman (2008) skriver om att bryta olika etiska 

principer genom att skada eller ge men för intervjupersonerna eller inkräkta i deras 

privatliv. Jag förstod när jag skulle göra intervjun med adoptivföräldrar att det är ett 

känsligt ämne som vi skulle prata om och att det är privat. Jag tog hänsyn till detta när 

jag skrev min intervjuguide och utformade mina intervjufrågor. När man pratar om 

känsliga ämnen så kan en möjlig följd vara att adoptivföräldrarna känner att 

intervjufrågorna väcker svåra känslor eller minnen och att de kan vara obekväma att 

svara på vissa frågor. Jag informerade dem innan om att de inte behöver svara på alla 

frågor om det blir för personligt eller jobbigt. Adoptivföräldrarna fick efter intervjun 

chansen att berätta om sina åsikter och känslor kring intervjun och de fick återkomma 

till mig. När det gäller göra intrång i någons privatliv, så gäller inte det socionomerna, 

då de har ett professionellt förhållningssätt.   

Tidigare Forskning  

Internationella adoptioner  

Jag kommer här att skriva om de internationella adoptionernas utveckling och 

hur synen på adoption har förändrats. Det har skett en ökning av adoptionerna 

till Sverige mellan 1960-talet och fram till 2004, där antalet adoptioner har 

fördubblats (Carlberg & Nordin-Jareno 2007). Men det har skett en förändring 

och vi går mot en utveckling där internationella adoptioner till Sverige har 

börjat minskat. Det har sedan ca 10 år sedan skett en minskning. År 2005 

adopterades 941 barn och år 2012 var det 466 adoptioner (MIA 2013). Allt fler 

vill adoptera idag och det finns idag tre gånger flera vuxna i världen som vill 

adoptera än det finns barn tillgängliga för adoption (Carlberg & Nordin-Jareno 

2007). Adoptivbarnens ursprungsländer har förändrats över tid, på 60- talet kom 

de flesta barn från Jugoslavien, Sydkorea, Grekland och Västtyskland (Carlberg 

& Nordin-Jareno 2007). På 70- talet kom de flest barn från Indien, Chile, 

Colombia och Sydkorea. Detta förändrades under 90-talet och idag kommer det 
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flest barn från Kina och därefter är det Sydkorea, Vietnam, Colombia och 

Ryssland som är de vanligaste ursprungsländerna (Ibid).  

Forskning visar att barnen blir allt äldre när de adopteras och det är många barn 

som idag har ”special needs”( Socialstyrelsen 2007). Speciell needs innebär att 

barnet har t ex ett funktionshinder, barnet är äldre, har någon kroppsskada som 

hjärt- eller hjärnskada. Det finns en del problematik som kommer med att barn 

blir allt äldre när det adopteras. Irhammar och Cederblad (2006:37) skriver i sin 

studie: ”högre ålder vid adoptionen var en riskfaktor vid förtidspensionering, 

socialhjälp och låg utbildningsnivå”.  Irhammar och Cederblad (2006) betonar 

att barn som adopteras vid högre ålder och har en traumatisk bakgrund kan få 

svårigheter att utvecklas till en självständig individ. Det finns olika faktorer som 

påverkar att vissa adoptivbarn får större svårigheter än andra, dessa faktorer 

handlar om barnets erfarenhet före adoption och barnet situation i den nya 

familjen. Barn som är äldre vid adoption kan få större svårigheter då de kan ha 

varit mer exponerade för dåliga levnadsförhållanden (Carlberg & Nordin-Jareno 

2007).  

Socialstyrelsen (2007) argumenterar för att högre ålder på adoption och fler 

special needs barn beror på att adoptivländer idag har en förändrad syn på 

adoptivbarn och att det sker allt fler inhemska adoptioner. Enligt 

Barnkonventionen ska barn så långt som möjligt växa upp med sina föräldrar 

(Carlberg & Nordin-Jareno 2007). Vid varje placering så ska man alltid utgå 

från barnets bästa. Det har skett en förändring sedan 1993 Haagkonventioner 

där det tydligt framgår att varje stat ska ha som mål att vidta åtgärd för att låta 

barnet få stanna i sin kärnfamilj eller hos släktingar. 1993 års Haagkonvention 

handlar om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner (Ibid). 

Om barnet inte kan bo hos sina föräldrar eller inom släkt så ska man försöka 

låta barnet få bo i ett familjehem i ursprungslandet. Först därefter ska de utredas 

om det är enligt barnets bästa att adopterats till ett annat land (Carlberg & 

Nordin- Jareno 2007). Genom att det sker fler inhemska adoption och den 

förändrade synen på adoption så gör det att väntetiden för adoptivföräldrar blir 

länge, barnen blir äldre och många barn som adopterats har speciell needs. Vid 

inhemska adoptionerna vill föräldrarna i första hand adoptera friska och unga 
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barn vilket innebär att de internationella adoptionerna alltmer utgörs av äldre- 

och barn med ”special needs”( Ibid). Martinell Barfoed (2008) för en diskussion 

kring hur man ser på adoption och att det kan blir problematiskt när barnlösas 

krav på barn kommer före de humanitära adoptionsskälen. Att barn är under ett 

år blir mindre vanlig (Carlberg & Nordin-Jareno 2007). Socialstyrelsen (2007) 

beskriver att föräldrar som adopterar barn med speciella behov behöver göra en 

bedömning av sin omvårdnadskapacitet för att se om de har de praktiska 

förutsättningarna för att klara av att ta hand om barnet. Görs bedömning om 

adoptivföräldrarna har den kunskap och tid som krävs för att ta hand om ett barn 

med speciella behov. Adoptionsorganisationerna jobbar allt mer med 

insatsarbete i ursprungsländerna för att hjälpa familjerna att kunna behålla sina 

barn och förbättra barns situationer (Socialstyrelsen 2007). De jobbar också 

med att förbättra barnhemmen för barnen. Carlberg och Nordin-Jareno (2007) 

ser en problematik med att det kan bli konkurrens om de yngre friska barnen.  

Separation 

Jag kommer här att behandla separation vid adoption och hur separation kan ge sig 

uttryck. Alla barn som har adopterats har varit med om separationer, separation från 

sina biologiska föräldrar, där samspel som barnet har ingått har upphörts 

(Socialstyrelsen 2007). Adoptivbarn kan också riskera att behöva gå igenom flera 

separationer om de har knutit an och skapat samspel med personal på barnhem, 

institutioner och familjehemspersoner. Wennerberg (2013) menar på att när 

småbarn separerats från sina föräldrar/förälder i en främmande omgivning med 

vuxna känner de en akut oro och rädsla. Enligt Wennerberg (2013) kan ensamhet 

och separation från sin förälder för ett litet barn kännas som en dödsdom, då små 

barn inte kan se något värre än att vara utan hjälp och skydd från sin förälder. Hur 

barn reagerar har att göra med hur gammalt barnet är, deras mognad, personlighet 

och bakgrund (Socialstyrelsen 2007). Enligt Bowlbys studier så har småbarn tre 

stycken rädsloreaktion när de separerats från sin förälder, ”protest”, ”despair” och 

”detachment” (Wennerberg 2013). I första fasen skriker och gråter barnet efter 

föräldern och har ett uppsökande beteende där de försöker få kontakt med föräldern 

igen. Om protesten inte verkar ge effekten att föräldrarna kommer tillbaka så går 

barnet in i fas 2 och barnet blir förtvivlat. Barnet känner nu en stor sorg och smärta, 
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men har också börjat överge tanken på att se sina föräldrar igen. I sista fasen 

stänger barnet anknytningen till sina föräldrar, när de har kommit över förlusten 

och kan nu börja leta efter en ny anknytningsperson. Enligt Socialstyrelsen (2007) 

så kan inte det samspel som barnet har byggt upp med sin förälder ersättas. När det 

samspel som barnet har byggt upp bryts upp kan barnet känna sig väldigt splittrat 

då de inte kan skapa ett sammanhang av sina upplevelser eller uppfattning för 

världen.  

Teoretiska utgångspunkter  
Jag kommer att använda mig av en teori i min uppsats som är relevant och aktuell 

för min undersökning och det är barnpsykiatern John Bowblys anknytningsteori. 

Jag använder mig av anknytningsteorin då uppsatsens syfte är att belysa adoption 

och anknytning och dess svårigheter.  

Anknytningsteori 

Jag kommer här att förklara anknytningsteorin och begreppen: anknytning, trygg- 

och otrygg anknytning, desorganiserad anknytning, trygg bas och inre 

arbetsmodeller.  

John Bowlby var barnpsykiater och psykoanalytiker under 1950-talet och hade ett 

intresse av att undersöka den känslomässiga relationen mellan barn och modern 

under den första tiden och hur barn påverkades av moderns frånvaro (Hart & 

Schwartz 2010). Bowlby ville se hur barns relation med modern under den första 

tiden kunde påverka barnets personlighetsutveckling och senare relationer. Han 

utvecklade sedan genom sin forskning anknytningsteorin. Broberg (2006:16) 

uttrycker ”Anknytning förstås bäst som en relationsspecifik process mellan föräldrar 

och barnet under spädbarnsåren, som under den första halvan av de andra 

levnadsåren resulterar i ett mätbart psykologiskt band dem emellan”. Mary 

Ainsworth var med och utvecklade anknytningsteorin tillsammans med Bowlby, hon 

tillfogade hennes kunskaper om att kunna identifiera anknytningssamspel mellan mor 

och barn och det blev byggstenarna i anknytningsteorin för att beskriva barns olika 

anknytningsmönster (Hart & Swartz 2010). Hon utvecklade olika begrepp för olika 

anknytningsmönster, med trygg anknytning, otrygg ambivalent- och otrygg 
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undvikande anknytning. Vad som också är centralt för anknytningsteorin är inre 

arbetsmodeller och trygg bas. Enligt Broberg (2006) är inre arbetsmodeller, mentala 

representationer som barn bildar i samspel med föräldrar/omvårdnadspersoner. 

Genom barns erfarenheter så bildas de nya inre modeller och är en del av barnets 

anknytningsprocess. Broberg (2008) beskriver en trygg bas som föräldrarnas 

förmåga till omsorg, där föräldrarna är en trygg bas för utforskning men också en 

trygg hamn där barnet kan komma för tröst, trygghet och beskydd när de upplever 

fara.  

Enligt Larsson (2011) skapas barnets anknytningsmönster i samspel med föräldrarna 

under den första tiden. Ett barns anknytningsmönster kan visa hur relationen mellan 

barn och föräldern har sett ut tidigare. Trygg anknytning symboliseras av att föräldrar 

har sett barnets behov, förstått dem och tillgodosett dem (Larsson 2011). Genom 

detta har barnet fått positiva erfarenheter och har byggt uppe en inre arbetsmodell 

som gör att de ser sina föräldrar/omvårdnadsperson som en trygg bas. När barnet 

byggt upp en trygg anknytning till anknytningspersoner så kan barnet känna obehag 

vid separation. Barn som utvecklar otrygg anknytning, har inte fått sina behov 

förstådda eller tillgodosedda och använder inte sin förälder/omvårdnadsperson som 

en trygg bas (Hart & Swartz 2010). Barnet utvecklar en avvisad och motstridig inre 

arbetsmodell på grund av föräldrarnas brist i emotionell tillgänglighet. Otrygg 

ambivalent innebär att barnet kan vara ängsligt, oroligt och ha svårt att skiljas från 

föräldrarna/omvårdnadspersonerna och vill ha koll var 

föräldern/omvårdnadspersonen befinner sig (Hart & Swartz 2010). Dessa barn kan ha 

utvecklat dessa anknytningsmönster genom att föräldrarna/omvårdnadspersonerna 

har varit ambivalenta i sin tillgänglighet, att det i en situation varit tillgängliga och 

tillmötesgående, medan andra gånger inte varit det (Hart & Swartz 2010). Dessa barn 

kan bli oroliga och ledsna vid separationer från föräldrar/omvårdnadspersonen och 

när föräldern/omvårdnadspersonen kommer tillbaka så kan barnet reagera med 

antingen ta kontakt eller avvisa (Hart & Swartz 2010). Det otrygga undvikande 

anknytningsmönstret symboliseras av barnet undviker närhet och kontakt med sina 

föräldrar/omvårdnadsperson och inte ser dem som en trygg bas (Hart & Swartz  

2010) Detta anknytningsmönster kan utvecklas när föräldern/omvårdnadsperson inte 

varit emotionellt tillgängliga för barnets behov och har allt för ofta avisat barnet när 

det behövt tröst, trygghet och beskydd (Karlsson 2008). När barnet separeras från 
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förälder/omvårdnadsperson är det sällan de visar att de bryr sig och när 

föräldern/omvårdnadsperson kommer tillbaka så undviker eller ignorerar barnet 

kontakt (Karlsson 2008). Karlsson berättar vidare att det beror på att barnet har 

utvecklat en försvarsmekanism som ett försvar för att de blivit avvisade. 

Desorganiserat anknytningsmönster innebär att barnet inte har något 

anknytningsmönster (Hart & Swartz 2010). Dessa barn kan utveckla ett annorlunda 

beteendemönster, exempelvis motstridigt och oförståeligt. Barnen kan vara 

överdrivet alert och på sin vakt eller ha ett våldsamt beteende (Ibid). Dessa barn kan 

utveckla desorganiserat anknytningsmönster genom att barn lever/levt i en familj 

med missbruk, psykisk sjukdom mm (Hart & Swartz 2010). Dessa barn har inte fått 

stabila inre arbetsmodeller på grund av föräldrarnas beteende som kan ha varit 

skämmande och obegripliga för dem.  

Enligt Wenneberg (2013) kan barn utveckla olika anknytningsmönster till olika 

personer. Barnet kan barn känna tillit och trygghet till en förälder och sen känna 

otrygg anknytning till den andra föräldern. Men det är det är den primära 

anknytningsperson som har det viktigaste inflytande över barnets 

anknytningsmönster (ibid). Enligt Wennerberg (2013) kan barn som levt i ohälsosam 

relation ha möjlighet till bra utveckling, det som har betydelse är om de har haft en 

annan relation där de fått en trygg anknytning. Wennerberg (2013) argumenterar för 

att en trygg anknytning kan ses som en skyddsfaktor, där barn utvecklat resiliens.  

Bowlby beskriver också hur anknytningsprocessen utvecklas under barnets två första 

levnadsår (Karlsson 2008). Barnet genomgår olika stadier under denna period, från 

början har barnet en odiskriminerad anknytnings beteende, där barnets 

anknytningsbeteende genom skrika, småleende och jollra kan fokuseras på vem som 

helst (Karlsson 2008). När barnet blir äldre och är mellan 3-7 månader så utvecklar 

barnet ett diskriminerat anknytningsbeteende där de börjar vända sig allt mer mot 

föräldern/omvårdnadsperson (Karlsson 2008). När barnet är runt 7-36 månader så 

utvecklas en specifik anknytnings beteende till sin omvårdnadsperson/förälder 

(Karlsson 2008). Barnet kan skapa specifik anknytnings beteende till en eller möjligtvis 

två stycken. Nu är det dem som barnet mest vänder sig till, när den är glad, ledsen och 

vill komma upp i famn. Barnet visar tydligt att de blir ledsna när omvårdnadsperson/ 

förälder lämnar dem. Dessa tecken är positiva och visar att barnet och 
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omvårdnadsperson/förälder har utvecklat en anknytning och har en nära relation. När 

barnet är runt 3-4 år och barnets språk- och kognitiva förmåga har utvecklats blir barnet 

mer självständig och kan umgås utan sina föräldrar (Karlsson 2008). Barnet har 

utvecklat en mentalbild av sina föräldrar, som gör att barnet kan vara ifrån sina 

föräldrar/omvårdnadsperson men ändå förstå att de finns kvar. Kritik mot 

anknytningsteorin är att man lägger för stor fokus på anknytningsteorin och inte ser att 

andra faktorer också påverkar hur människor utvecklas. Enligt Wennerberg (2013) så 

kan perspektivet bli för dominant och överskugga andra aspekter av mänsklig 

psykologi. Det finns många faktorer som är med och påverkar hur vi människor 

utvecklas, anknytningsteorin är en del av det, men vi måste också tänka på de biologiska 

faktorer och miljöfaktorer. Det är viktigt med individualisering och inse att människor 

är olika och inte göra generalisering som ska gälla för alla människor.  

Resultat  

Jag kommer här att presentera studiens resultat, ge exempel på betydelsefulla 

intervjusvar och citat och redovisa dem under mina teman som jag har valt utifrån den 

kodning jag har gjort i empirin. Mina teman är anknytning, barnets bakgrund och 

ursprung, ålder vid adoption, separationssvårigheter och föräldrarollen. Jag kommer att 

benämna mina intervjupersoner, intervjuperson A, intervjuperson B, intervjuperson C1, 

intervjuperson C2 och intervjuperson D. Eftersom intervjupersonerna C1 och C2 tillhör 

samma familj och intervjun gjordes tillsammans så de fick båda första 

benämningsbokstaven C. Jag kommer här ge en kort beskrivning av de fem 

intervjupersonerna.  

• Intervjuperson A, är socionom och arbetat sedan många år tillbaka på 

socialtjänsten med adoptionsutredningar.  

• Intervjuperson B, är en ensamstående förälder som adopterade sitt barn när 

barnet var 6 år och idag är 9 år gammal. Barnet är adopterat ifrån Indien. 

• Intervjuperson C1 och Intervjuperson C2, är två föräldrar som adopterade sitt 

barn från Sydamerika när han var 10 månader och idag är han 2 år gammal. 

• Intervjuperson D, är socionom och hon har jobbat inom socialtjänsten med 

adoptionsutredningar sedan 2 år tillbaka.  
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Tema; Anknytning 

Detta tema handlar om anknytning och om vad adoptivföräldrar och socionomer anser 

att man ska göra för att bygga upp en trygg anknytning mellan adoptivbarn och 

föräldrar. Det handlar också om adoptivbarnens egen förmåga till anknytning. 

Intervjuperson A beskriver att hon anser att föräldrar och adoptivbarn ska leva i sin 

"lilla bubbla" under den första tiden. All närkontakt med barnet ska ske av föräldrarna 

för att på så sätt bygga upp en trygg anknytning. Intervjuperson A anser att umgänget 

med släkt och vänner skall begränsas till en början. Hon anser att vänner och släkt kan 

vara med på en hörna men att det är viktigt att det är föräldrarna sköter den praktiska 

skötseln av barnet. Intervjuperson A beskriver vidare att det är viktigt att ge barnet 

mycket kärlek och värme. Intervjuperson A beskriver vikten av att under den första 

tiden stanna i närmiljön det vill säga stanna i bostaden, lekplatsen och området runt 

omkring. Hon anser inte att familjen behöver åka den första tiden och göra en massa 

aktiviteter och träffa folk. Intervjuperson A uttrycker ”barnet behöver vänja sig vid 

den nya miljön och man ska inte göra världen så stor för dem”. Intervjuperson A 

uttrycker ”Närmiljön ska bli en trygghet för barnet”. Intervjuperson A anser att det är 

viktigt att barnet får komma in i sitt nya liv på ett lugnt och tryggt sätt. Hon påpekar 

dock att föräldrar och barn inte ska isolera sig men under den första tiden stanna i 

närmiljön. Hur länge man ska vara i denna bubbla är individuellt anser intervjuperson 

A, och det beror på barnets personlighet och bakgrund. Det som är viktigt är att barnet 

får in rutiner och på det sättet känner en förutsägbarhet, då det kanske inte fått det 

tidigare. 

Intervjuperson C1 säger att de var ganska restriktiva med umgänget i början men att 

de inte isolerade sig. Hon beskriver att deras familjer fick träffa barnet men att de var 

de som skötte omsorgsbiten och bar, matade och tröstade barnet. Intervjuperson C1 

uppger vidare att de sover tillsammans med honom och gör det fortfarande och i 

början bar det runt honom mycket i bärsele. Intervjuperson C2 berättar att de tog 

ungefär ett halvt år innan farfar, farmor, mormor och morfar fick hålla honom. Han 

berättare vidare att det skedde när de kände att han visste vem som var hans mamma 

och pappa. Intervjuperson C1 berättar att de hade fått mycket bra information om 

anknytning i föräldrautbildningen men att det också valde att göra vad de ansåg vara 

bäst för sitt barn och gjorde på det sättet som de trodde på. Intervjuperson C1 säger att 
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de kommer vänta med att låta sitt barn börja i förskolan och vara hemma med honom 

i två år. Intervjuperson C1 uttrycker ” så han riktigt ska knyta an till oss”. Hon anser 

att det är viktigt att deras barn får en trygg anknytning till dem innan de utsätter 

honom för en ny separation. Hon säger att han får träffa och leka med andra barn när 

de är på öppna förskolan. Intervjuperson C2 säger att deras barns förmåga till 

anknytning har varit väldigt god. Han säger att det gick väldigt bra i början och han 

visade tidigt att han förstod att de var hans mamma och pappa.  

Intervjuperson B berättar att hon inte lämnade ifrån sig sitt barn under den första tiden 

utan var med sitt barn hela tiden. Intervjuperson B beskriver att hennes barn kunde 

vara ganska gränslös i början och gå till vem som helst och därför var hon tvungen att 

begränsa deras umgänge. Hon säger att hon tror att det var för att hennes barn var van 

vid att många vuxna hade tagit hand om henne tidigare. Intervjuperson B beskriver att 

hon fick säga till andra att de inte fick bjuda hem hennes barn till dem och att de inte 

fick passa henne. Intervjuperson B uttrycker ” det var viktigt att hon förstod att hon 

tillhörde mig och vi hörde ihop”. Intervjuperson B säger vidare att det tog upp mot ett 

år att bygga upp en anknytning. Hon säger att det har tagit längre tid än hon trott och 

att det går stadigt framåt men att det är först idag som känner hon att hon blivit 

accepterad som hennes mamma. Hon säger att hon tror det beror på att hennes barn 

inte har levt i en familj innan så hon vet inte vad de betyder att ha en mamma. 

Intervjuperson B beskriver att hon upplevde den första tiden som jobbig, då det var 

tvungen att isolera sig vilket resulterade i att hon förlorade en del vänner och bekanta. 

Intervjuperson B beskriver vidare att hon kände att hon behövde isolera sig och 

begränsa umgänget för att de skulle få det att fungera med anknytningen till barnet. 

Hon beskriver att annars blev barnet splittrat och kontakten med henne blev svårare 

och hon uttrycker ”hon kunde bli mer avvisande mot mig”. Hon ansåg att hennes barn 

tidigare kunde känna sig vilsen och inte veta vem hon tillhörde. Intervjuperson B 

säger att anknytning är något som sker successivt över tid. 

Tema; Bakgrund och ursprung  

I detta tema berättar adoptivföräldrarna om sina barns bakgrund och ursprung och 

socionomerna berättar om sin erfarenhet av adoptivbarn på barnhem och institutioner. 

Intervjuperson C2 beskriver att deras barn kommer från ett barnhem i Sydafrika och 
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att de var nere och hämtade barnet när han var 10 månader gammal och det stannade i 

landet i fyra veckor. Intervjuperson C2 beskriver att i Sydafrika använder de sig av 

matchning vid adoptionsurvalet, vilket innebär att föräldrar och barn matchas genom 

att man tittar efter likheter i personlighet och intressen. Intervjuperson C2 beskriver 

att matchingsvalet är väldigt genomtänkt och bra. Intervjuperson C1 beskriver att de 

fick ganska mycket information om deras barn bakgrund. Intervjuperson C1 säger att i 

sydafrikanska barnhem jobbar man mycket med att låta biologmamman vara med i 

adoptionsprocessen. Hon beskriver vidare att mamman då kan ge så mycket 

information som möjligt så att barnet senare i livet har en möjlighet att söka upp sina 

rötter. Intervjuperson C1 berättade att deras barn var på ett bra barnhem i Sydafrika, 

där det fanns 10-15 personal med 20-25 barn. Det fanns både fast personal och 

volontärer. Intervjuperson C1 berättar vidare att de jobbade mycket med anknytning 

på barnhemmet. Personalen sov med barnen på bröstet under den första tiden, barnen 

bars runt mycket, gavs flaskmatning och de lekte med barnen. Personalen jobbade 

mycket med att ge barnen värme, närhet och ögonkontakt.  

Intervjuperson B berättar att hennes barn kommer från ett barnhem i Indien och att 

hon var 6 år gammal när hon adopterades. Barnet hade bott på barnhemmet i fyra år 

och innan dess hade hon bott hos sin familj. Hon och barnet var tillsammans i Indien i 

två veckor innan de åkte hem. Intervjuperson B berättar att hon inte fick så mycket 

information om barnets bakgrund av personalen på barnhemmet, då det inte fanns så 

mycket att berätta. Intervjuperson B berättar vidare att ”man får reda på det som 

biologföräldrarna vill att barnet ska få veta”. Intervjuperson B säger att hennes barn 

ibland frågar vad som har hänt med hennes mamma. Då försöker hon förklara att 

hennes riktiga mamma inte kunde klara av att ta hand om henne. Intervjuperson B 

säger ”att det är viktigt att säga så, så att mitt barn inte tror att det har med henne att 

göra” då många adoptivbarn tänker så och tar på sig skuld. Intervjuperson A beskriver 

att de allra flesta adoptivbarn kommer från barnhem och institutioner och en del 

kommer även från familjehem. Hon beskriver vidare att hon har erfarenhet av att 

vissa barn inte har fått den närhet och anknytning som de behövt då det oftast inte 

finns tillräckligt med personal för barnen på barnhem eller institutioner. 

Intervjuperson D berättar att hon har erfarenhet av både bra och sämre barnhem, det 

ser olika ut i olika länder. Hon har erfarenhet av att det inte alltid är bra barnhem, och 

hon har en förståelse för att dessa barn kan ha bekymmer. Intervjuperson D berättar 
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att hon tycker att adoptivbarn som kommer från familjehem verkar ha mindre 

bekymmer än de barn som varit på barnhem.  

Tema; Åldern vid adoption 

I detta tema berättar adoptivföräldrar och socionomerna om sin erfarenhet kring hur 

barnets ålder kan påverka barnets anknytningsförmåga. Intervjuperson C1 berättar att 

deras barn var 10 månader när han adopterades och säger att hon tyckte att deras 

barns anknytningsförmåga var bra och att det har gått smidigt och bra med 

anknytningen. Hon berättar vidare att hon tror det beror på att han var så ung vid 

adoptionen och att hon anser att det var en bra ålder för honom att adopteras. Hon 

säger att hon tror att det blir svårare desto äldre barnen blir.  

Intervjuperson B berättar att hennes barn var 6 år när hon adopterade henne och de 

hade vissa svårigheter i början och de fick en tuff start. Intervjuperson B säger att när 

man adopterar små barn så växer man upp med dem, men när det är äldre barn så är 

det annorlunda. Hon uttrycker ”det är en formad individ som man ska lära känna och 

som man inte kan påverka så mycket”. Intervjuperson B berättar att hon var ganska 

förberedd inför adoptionen och att hon och hennes utredare pratade väldigt mycket 

om anknytning och dess eventuella svårigheter under utredningstiden eftersom hon 

skulle adoptera ett äldre barn. 

Intervjuperson D säger att hon tror att åldern vid adoption kan ha en betydelse för hur 

det går med anknytningen. Hon tror att det är lättare för små barn, då det är mellan 0-

2 år som det bildas anknytningsmönster. Hon uttrycker ” yngre barn kan ju få ha 

chansen att ändra sitt anknytningsmönster”. Intervjuperson A och intervjuperson D 

har båda berättat om att de flesta barn som kommer hit är äldre, de flest är runt 2 år. 

De berättar vidare att det har blivit allt vanligare att barn som adopteras är barn med 

”speciell needs”, vilket kan vara att barnen är äldre, har något handikapp, 

hjärtproblem eller att det är syskonpar.  

Tema; Separationssvårigheter  

I detta tema berättar adoptivföräldrarna och socionomerna om adoptivbarns 

separationssvårigheter och hur de kan ge sig uttryck i vardagliga situationer. 
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Intervjuperson C1 beskriver att deras barn har svårt med separationer, hon säger ”han 

tycker det är jätte jobbigt”. Intervjuperson C2 berättar att i början kunde han tycka det 

vara jobbigt bara någon av dem lämnade rummet och kunde då bli jätteledsen. 

Intervjuperson C1 uttrycker ”idag fungerar det bättre om vi följer samma rutin varje 

dag när vi ska säga hej då”. Hon beskriver vidare att om avskedet inte sker på samma 

sätt så blir han orolig och ledsen. Intervjuperson C1 beskriver att hon kan känna en 

del svartsjuka på andra föräldrar som kan lämna bort sina barn för att åka iväg en helg 

eller gå på middag tillsammans med sin partner. Hon säger att” de inte riktigt är där 

ännu”. Intervjuperson C1 berättar att de har lämnat bort sitt barn några timmar med 

mormor och morfar. Hon berättar att ibland kan deras barn bli helt hysteriskt i vissa 

situationer om han blir lämnad och då kan ingen annan trösta utan då måste de åka 

och hämta honom.  

Intervjuperson B berättar att hon inte har upplevt att hennes barn har haft några större 

svårigheter med separation. Hon berättar att hennes barn tidigare hade lättare när man 

lämnade henne på fritids, men idag vill hon att hennes mamma ska lämna henne och 

hon släpper inte henne förrän personalen kommer och mottager henne. Intervjuperson 

B ser det som en positiv steg i anknytningsprocessen mellan dem. Intervjuperson B 

säger att när någon annan hämtar henne på fritids så kan hon hela tiden fråga, ”Var är 

mamma? När kommer mamma hem? ”. Intervjuperson B uttrycker ”jag känner att hon 

känner sig osäker ibland, även om jag kommer och lämnar och hämtar varje dag, så 

blir hon orolig de dagar jag inte hämtar. Hon berättar vidare att hennes barn vill ha 

koll på henne och veta vad hon gör på dagarna och vad hon gör på jobbet. 

Intervjuperson B berättar att det har blivit en del konflikter hemma hos dem, och att 

efter bråket är det viktigt för hennes barn att säga förlåt och att de inte ska vara sura 

på varandra. Hon tror att det handlar om att hon testar henne och vill se att henne 

mamma finns kvar. Intervjuperson B berättar om en händelse från i somras när hennes 

barn efter att ha spenderat en dag på stranden och dagen efteråt hade blivit svullen och 

röd i ansiktet. Intervjuperson B berättar ” att hon såg min reaktion att jag blev alldeles 

försträckt och orolig och hon frågade mig några timmar senare tycker du fortfarande 

om mig mamma”. Intervjuperson B berättar att hon tror att barnet känner att hon 

måste vara på ett visst sätt för att duga. Hon berättar vidare att det var en annan gång 

som hennes barn hade frågat henne om hon skulle få en ny mamma. Intervjuperson B 

säger att ”det förstår ju inte hon, hur ska hon förstå det, hon hade ju en mamma och 
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sen fick hon en ny”. Intervjuperson B säger att hon kan förstår sitt barns osäkerhet då 

hon har blivit lämnad flera gånger, en gång av sin biologiska mamma och sedan av 

personalen på barnhemmet. Intervjuperson B beskriver vidare vikten av att lära sitt 

barn att hon kommer finns kvar, att hon får erfarenhet av att hennes mamma fick kvar. 

Hon uttrycker ” oavsett om hon bär sig illa åt, och om jag går ifrån, så får hon se att 

jag kommer tillbaka” 

Tema; Föräldrarollen 

I detta tema berättar adoptivföräldrarna om hur de upplevde sin nya föräldraroll. Det 

handlar också om hur socionomerna upplever att adoptivföräldrar handskas med den 

nya föräldrarollen. Intervjuperson A, beskriver att hon har erfarenhet av att det är en 

stor omställning för adoptivföräldrar när de blir föräldrar för första gången. Hon säger 

att dessa föräldrar inte fått en nio månaders förberedande graviditet och det finns 

svårigheter med att adoptivföräldrarna får ett barn som redan är formad individ som 

har utvecklat en personlighet. Hon säger att det tar tid för föräldrarna att lära känna 

sitt nya barn. Intervjuperson A beskriver att vissa föräldrar som hon träffar har haft 

svårt att ta till sig till den nya föräldrarollen. Hon beskriver att vissa föräldrar har 

uttryckt ” hur ska jag kunna tycka om detta barn”. Hon säger att hon tycker det är 

viktigt att föräldrar vågar erkänna sina problem, så de kan bemöta dem och få hjälp. 

Intervjuperson C1 beskriver att hon kände moderskänslor direkt och när hon såg 

bilderna på sitt barn och sedan träffade honom i Sydafrika. Intervjuperson C1 

beskriver att de kände sig som föräldrar till sitt barn direkt, hon uttrycker ”det kändes 

som en självklarhet att det var vårt barn”. Intervjuperson C2 beskriver att han 

upplevde föräldrarollen mer jämlik och de var på samma villkor, både han och hans 

fru kunde ta hand om barnet. Han såg det som väldigt positivt. Intervjuperson C2 

beskriver att det har gått väldigt smidigt med nya föräldrarollen.  

Intervjuperson B beskriver att ”det var faktiskt ganska jobbigt i början med den nya 

föräldrarollen”. Hon beskriver att det blev en stor omställning eftersom hon hade  

varit utan barn under lång tid, på grund av sin höga ålder. Intervjuperson B beskriver 

att det inte var lätt och att hon och barnet fick en jobbig start. Hon berättar vidare att 

problemen började när hon skulle hämta barn i Indien. Hon uttrycker ”att även om 

barn blir förberedda inför att bli hämtade så är det aldrig riktigt förberedda, därför de 
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är för små för att förstå vad som skall hända”. Hennes barn ville inte följa med henne 

och när de kom till hennes hotell i Indien så skrek och grät barnet i flera dagar. Barnet 

försökte ta sig därifrån och hon fick sätta en byrå framför dörren. Hon beskriver att 

det var meningen att de skulle fått hjälp av en av personalen från barnhemmet men det 

blev inte så. Intervjupersonen beskriver att det var jobbigt och att hon kände sig 

ganska så nerkörd under den första tiden”. Intervjuperson B beskriver att hon 

funderade mycket kring föräldrarollen i början. Hon uttrycker ”tänk att nu är jag 

förälder, hur är det, hur ska man vara”. Hon beskriver det som att försöka hitta sin 

föräldraroll och hon tyckte inte det var helt enkelt. När det gäller skillnader mellan 

adoptivföräldrar och biologiska föräldrar beskriver intervjuperson B att hon tycker det 

är en större utmaning att vara adoptivförälder. Hon säger också att det är annorlunda 

om man adopterar ett större barn, då barnet redan är en formad individ som man ska 

lära känna.  

Analys 

Jag kommer här att analysera min empiri och mitt resultat utifrån min teoretiska teori 

och tidigare forskning. Jag har strukturerat analysen efter mina frågeställningar och 

sammanfattat och analyserat min empiri utifrån följande teman:  

• Ålder och bakgrund 

• Anknytningssvårigheter mellan adoptivbarn och adoptivföräldrar 

• Att skapa ett tryggt anknytningsmönster 

• Separationssvårigheter 

Ålder och bakgrund 

Genom min undersökning har jag gjort tolkningen att adoptivbarnets bakgrund och 

ålder vid adoption kan påverka barnets egen förmåga att knyta an. Min tolkning är att 

en högre ålder vid adoption och en problematisk bakgrund kan leda till att 

adoptivbarnet får anknytningssvårigheter. Alla barn som varit med om en adoption 

har varit med om ett slags trauma, då de har blivit separerade från sina biologiska 

föräldrar. Larsson (2011) betonar att om ett barn har upplevt trauma under sina första 
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levnadsår så kan de påverka deras anknytningsförmåga. Hon betonar att graden av 

anknytningssvårigheter beror på hur svårt traumat var för barnet. 

Under min undersökning framkom det att båda adoptivföräldrarna respondenterna 

hade fått viss information om barnens bakgrund. Den informationen var till hjälp för 

dem för att få kunskap om barnets anknytningsmönster och dess behov. Larsson 

(2011) betonar att det är viktigt att adoptivföräldrar får kunskap om vilka 

samspelserfarenheter barnet har med andra människor. Min tolkning är att 

adoptivföräldrarnas kunskaper om anknytningsmönster kan underlätta för att bygga 

vidare med den nya anknytningen och det blir lättare att handskas med barnets 

eventuella anknytningssvårigheter. Det handlar om att skapa nya inre arbetsmodeller 

för barnet som de kan bygga upp sin trygga anknytning på. Enligt Broberg (2008) kan 

en av svårigheterna för adoptivföräldrarna vara att de inte fått information om barnets 

bakgrund och det kan bli svårigheter att tyda barnets signaler och 

förstå dess beteende. Genom att ha information om barnets svårigheter kan man som 

adoptivförälder förstå varför ett barn beter sig på ett visst sätt i olika situationer och 

kan därmed hjälpa dem. 

Genom berättelser från adoptivföräldrarna fick jag information om 

barnens anknytningsmönster och anknytningsförmåga och det framkom att det fanns 

en skillnad mellan hur adoptivbarnen knöt an till sina nya föräldrar. Min tolkning 

efter samtal med adoptivföräldrarna är att det gick smidigare för det yngre barnet att 

knyta an och skapa ett tryggt anknytningsmönster, vilket kan beror på hans unga ålder 

och på grund av hans bakgrund på barnhemmet. Adoptivföräldrarna som adopterade 

ett 10 månaders barn berättade att barnhemmet var väldigt familjärt och personalen 

förstod vikten av anknytning och arbetade utifrån anknytningsteorin. Larsson (2011) 

påpekar att barn som bott på barnhem kan ha skapat ett anknytningsmönster i samspel 

med personalen. Min tolkning är att det är lättare för barn att knyta an till sina nya 

föräldrar om de har knutit an till någon annan tidigare i livet. Broberg (2008) 

beskriver att barn som adopterats när det är yngre har lättare för att knyta an och 

utveckla ett tryggt anknytningsmönster, på grund av deras unga ålder och att de fått 

tillbringa större delen av den tidiga anknytningsutvecklingen tillsammans med sina 

nya föräldrar/omvårdnadspersoner. Det är under åren 0-2 som barns 

anknytningsmönster bildas. 
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Det andra adoptivbarnet var 6 år när hon adopterades och hennes mamma berättade 

att de hade en del anknytningsproblematik i början. Min tolkning efter samtal med 

adoptivföräldern är att barnets anknytningsproblem kan bero på barnets högre ålder 

vid adoption och det kan ha påverkat hennes anknytningsförmåga. Enligt Carlberg 

och Nordin- Jareno (2007) så har forskning visat att ju äldre barnet är vid adoption 

desto större risk är det för en rad olika sorters problematik för barnet. Carlberg och 

Nordin- Jareno (2007) förklarar att åldern kan vara en faktor för att barnet kan ha fått 

en ökad exponering av skadligt levnadsförhållande under de första åren, t ex genom 

vanvård, brist på mänsklig kontakt, brist i stimulans och inte fått tillräckligt med mat. 

Min tolkning är att eftersom detta barn som adopterades vid sex års ålder hade varit 

på barnhemmet så länge och varit med om flera separationer så kan det ha 

påverkat hennes anknytningsmönster och anknytningsförmåga. Enligt Broberg (2008) 

så har barn som adopterats vid en högre ålder inte fått samma grund och har inte 

tillbringat de första anknytningsåren med sina nya föräldrar och det kan då bli 

svårigheter med att knyta an. Min tolkning är detta barn var äldre och hade redan 

utvecklats till en formad individ och hennes tidigare erfarenheter hade 

påverkat hennes anknytningsmönster Min tolkning är vidare att äldre barn har tidigare 

erfarenheter och separationer som kan göra det svårare för dem när det ännu en gång 

ska ingå i nya samspel. 

Anknytningssvårigheter mellan barn och föräldrar 

Den adoptivförälder som adopterade en sexåring beskrev att hennes barn hade haft en 

del anknytningssvårigheter i början med att barnet var ganska gränslöst och kunde gå 

till vem som helst. Barnet kunde känna sig splittrad och kunde vara avvisande mot 

henne. 

Enligt Larsson (2011) skapas barnets anknytningsmönster i samspel med föräldrarna 

under den första tiden. Ett barns anknytningsmönster kan visa hur relationen mellan 

barn och förälder/vårdare har sett ut tidigare. Min tolkning efter vad föräldern berättat 

så kännetecknas barnet av ett beteende som liknar en undvikande anknytning. Larsson 

(2011) beskriver barns anknytningsmönster och att undvikande anknytning kan 

kännetecknas av att barnet inte söker kontakt och har utvecklat en överdriven 

självständighet. Larsson (2011) beskriver vidare att barnet har fått sina behov 
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avvisade. Adoptivföräldern har tidigare berättat att hennes barn har fått ta mycket 

ansvar på barnhemmet på grund av brist på personal och hennes högre ålder. Min 

tolkning efter samtal med adoptivföräldern är att detta barn inte fått sina behov 

tillfredsställda på barnhemmet och då utvecklat en överdriven självständighet och det 

kan vara ett tecken på en undvikande anknytning. 

Adoptivföräldern har, som jag tidigare skrev, berättat att hennes barn kunde vara 

ganska gränslöst och gå till vem som helst till en början.  Barns anknytningsmönster 

kan ge sig uttryck i vardagliga situationer där barnet utvecklat ett beteende som är ett 

resultat av en otrygg anknytning (Larsson 2011). Ett sådant beteende kan vara väldigt 

”sociala barn” som inte ser så stor skillnad mellan sina föräldrar och främmande 

personer och de kan vara väldigt orädda inför kontakt med nya personer. Larsson 

(2011) förklarar detta beteende genom att dessa barn har svårt att känna tillit inför 

andra personer på grund av deras tidigare erfarenheter. Barnen fortsätter med den 

överlevnadsstrategi som de tidigare lärt sig, det vill säga att varje ny person är en ny 

chans för att kunna få tillit, kärlek och trygghet. Detta beteende kan ses som ett tecken 

för problem och att barn inte utvecklat en djup anknytningsrelation (Ibid). Larsson 

(2011) argumenterar för att begränsa umgänget för adoptivbarn och föräldrarna i 

början för att barnet ska lära sig vilka som är deras anknytningspersoner. Min 

tolkning är att med barn som är gränslösa och vilsna inför vem som är deras 

anknytningspersoner så är det viktigt att begränsa umgänget med vuxna kontakter.   

Teszary i MIA (2012: 2) uttrycker ” jag anser att undvikande anknytning är barnets 

kreativa sätt att hantera relationssvårigheter”.  Teszary berättar vidare att hon ser 

barns sociala beteende som en förmåga som barnet har utvecklat och istället för att 

begränsa så ser hon det som en tillgång för barnet, det är något som barnet har kunnat 

klara sig på. Larsson (2011) skriver om distanslösa barn, det vill säga barn som är 

väldigt sociala mot många människor, både mot dem de känner och inte känner och 

saknar hälsosam försiktighet mot främmande personer. Larsson (2011) påpekar att 

detta beteende inte bara behöver vara problematiskt eller konstigt då barnet har 

utvecklat ett beteende som har varit användbart i deras tidigare hem. Kan också se det 

som positiv att barnen har utvecklat en social förmåga. Larsson (2011) påpekar också 

att stark distanslöshet kan vara tecken på allvarlig anknytningsproblematik. Min 

tolkning är att man kan se det undvikande beteendet på olika sätt, i första hand ett 
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problem eller som att barnen har utvecklat en social förmåga. Men jag anser att det 

kan finnas en bakomliggande problematik och då måste föräldrarna handskas med det 

och ett sätt kan vara att begränsa barnets vuxna umgänge.  

En av socionomrespondenterna har beskriv att många adoptivbarn har 

anknytningsproblematik genom att det har en otrygg eller desorganiserad anknytning. 

Carlberg och Nordin- Jareno (2007) berättar att det finns ett stort antal adoptivbarn 

med otrygga anknytningsmönster och speciellt bland de äldre barnen och de som bott 

på institutioner. Min tolkning är att det finns många adoptivbarn som har 

anknytningsproblematik, på grund av deras tidigare erfarenheter och att de inte har 

fått sina känslomässiga behov tillfredsställda. 

Hur man bygger upp ett anknytningsmönster mellan barn och föräldrar handlar också 

om förälderns egen förmåga till anknytning, hur de upplever föräldrarollen och hur de 

kan ge omsorg till barnet. Samtliga respondenter har beskrivit svårigheterna för 

adoptivföräldrarna att ta sig an den nya föräldrarollen, det är en stor omställning och 

det tar tid att lära känna det nya adoptivbarnet. Socialstyrelsen (2007) beskriver att 

föräldrars relation till barnet börjar redan under graviditeten och det bildas redan då 

en anknytning mellan mamma och barnet. Min tolkning är att adoptivföräldrar inte 

har möjlighet till den anknytning som sker under graviditeten och därför har svårare 

att mentalt förbereda sig inför föräldraskapet. Socialstyrelsen (2007) beskriver att det 

tar tid för adoptivföräldrarna att lära känna sitt nya barn med dess personlighet, 

utseende och beteende. Min tolkning är att en försvårande omständighet är att inte 

genetiskt likna sitt barn och det kan påverka föräldraskapet. Min tolkning är att 

adoptivföräldrarnas svårigheter att ta sig an föräldrarollen dels kan påverkas av 

föräldrarnas egen förmåga till anknytning och dels hur mycket praktisk och 

känslomässig omsorg föräldrarna kan ge barnet. 

Skapa ett tryggt anknytningsmönster 

Under undersökningen framkom från samtliga respondenter att de hade kunskap om 

att under den första tiden skulle den nya familjen leva i sin ” lilla bubbla” och 

begränsa sitt umgänge, för att kunna skapa en trygg anknytning mellan barnet och 

föräldrarna. Larsson (2011) påpekar att det är viktigt att under den första tiden 

begränsa den sociala kontakten, så att föräldrarna och barnet får lugn och ro att 
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befinna sig i den nya familjesituationen. Hon påpekar att inte boka in för mycket 

aktiviteter och socialt umgänge med släkt och familj och att stanna i närmiljön. 

Larsson (2011) betonar att föräldrarna ska begränsa umgänget och aktiviteterna så att 

de kan lägga stor fokus på att lära känna sitt barn och dess behov. Min tolkning är att 

det är viktigt att barnet skapar nya arbetsmodeller genom samspel med föräldrarna 

och att det på det sätter bygger upp barnets trygga anknytningsmönster. Larsson 

(2011) betonar att det kan hjälpa barnet att tydligt förstå vilka som är hennes föräldrar 

och anknytningspersoner. Min tolkning är att det är betydelsefullt att begränsa 

umgänget av vuxna personer så barnet förstår vem som är deras 

anknytningspersoner/föräldrar. 

En problematik som jag kommit i kontakt med efter att ha pratat med mina 

respondenter är att adoptivbarn som levt på ett barnhem eller på en institution inte fått 

lära sig hur det är att leva i en familj, med en mamma och en pappa. Det är en 

svårighet som de nya föräldrarna får handskas med. Min tolkning är att det är viktigt 

att föräldrar och barn spenderar mycket tid tillsammans för att barnet ska skapa nya 

inre arbetsmodeller genom samspel med föräldrarna. De nya samspelen ska byggas 

upp av att föräldrarna tyder barnets signaler och behov. 

Under undersökningen framkom från samtliga respondenter vikten av föräldrarnas 

förmåga att ge omsorg i anknytningsprocessen och att det är föräldrarna som ska stå 

för den känslomässiga och praktiska omsorgen. Larsson (2011:48) uttrycker 

”beroende på hur ditt barns tidigare erfarenhet av socialt samspel har sett ut behöver 

de varierande stöd i att hitta dig som förälder”. Larsson (2011) betonar att föräldrar 

skall stå för det huvudsakliga ansvaret kring omvårdnaden av barnet, de ska vara dem 

som tröstar, nattar, bär och matar barnet. Hon betonar att släkt runt omkring får vara 

med men det är föräldrarna som ska ha huvudansvaret. Larsson (2011) uttrycker att 

släkt och vänner kan få leka med barnet och umgås, men de ska inte skapa en alltför 

nära känslomässig eller ha för mycket fysisk kontakt med barnet. Larsson (2011) 

argumenterar för detta med att barnet kan bli förvirrat och inte veta vem som är deras 

anknytningsperson och i början kan barnet vara känsligt för många nya intryck och bli 

överstimulerad. Min tolkning är att adoptivbarnet är känsligt för många nya intryck, 

då barnet kommer till ett nytt land och med nya personer och det är viktigt att barnet i 
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lugnt och ro får lära känna de nya föräldrarna och den nya miljön. Det gäller att inte 

göra närmiljön för stort för barnet och göra den till en trygg plats.  

Under den första tiden ska barnets tillit byggas upp av föräldrarna för att det skall 

skapas en trygg anknytning. Barns tillit byggs upp när föräldrar tillfredsställer barnets 

olika behov. Larsson (2011) använder sig av en anknytningscirkel för att bedöma hur 

barn bygger upp tillit. Det förklaras genom att föräldrarna ser barnets behov genom 

att barnet utger signaler, barnets behov tillfredsställs av föräldrarna och barnets tillit 

ökar. Min tolkning är att det är oerhört viktigt att föräldrarna bygger upp tillit hos 

adoptivbarnet, då många adoptivbarn sedan tidigare har känt tillit till vuxna och sedan 

blivit svikna. Larsson (2011) påpekar att många adoptivbarn har bott i barnhem eller 

institutioner och har haft svårare att bygga upp tillit till andra personer, då de inte 

alltid fått sina behov tillfredsställda. Deras anknytningscirkel har blivit bruten genom 

att personer runt barnet inte har svarat på barnets behov och signaler och då har det 

inte byggt upp någon tillit (Larsson 2011). Föräldrar ska vara lyhörda inför barnets 

behov, kunna tyda barnets signaler och ge dem stimulans. Adoptivbarn kan speciellt 

behöva detta på grund av deras tidigare brist. Larsson (2011) hävdar också att 

adoptivföräldrar behöver skapa samhörighet med barnet och ge dem mycket kroppslig 

närkontakt, ögonkontakt, bära dem, trösta dem och ge dem trygghet, värme och 

kärlek. Larsson (2011) påpekar att alla barn oberoende ålder behöver skapa 

samhörighet och det får göras efter barnets behov, ålder och mognad. 

Under undersökningen framkom det från samtliga respondenter att familjen skulle 

begränsa de sociala kontakterna i början, begrepp som kom upp vara att leva i sin 

bubbla, begränsa sitt umgänge eller isolera sig. Teszary i MIA (2012) argumenterar 

för att föräldrar och barn inte ska isolera sig, inte till det extrema och bara vara 

hemma och inte låta någon annan få komma och träffa barnet. Hon påpekar att det 

kan bli svårigheter för barnet som kan ha tidigare erfarenhet av att vara omringad av 

många andra barn och personal och känner en trygghet i detta. Uttryckt av Teszary i 

MIA (2012:2) ”det är bättre att zooma in mer och mer på en relation i taget så att de 

känslomässiga banden knyts successivt.  

Min tolkning är att de flesta adoptivbarn kommer från barnhem eller institutioner och 

är vana vid att vara med många barn och personal och att man inte ska isolera sig 

hemma under den första tiden utan istället begränsa de vuxna kontakterna. Min 
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tolkning är att man ska vara varsam med de vuxna kontakterna men att låta barnen 

umgås och leka med andra barn så att de får den sociala biten från andra barn. Som 

Larsson (2011) föreslår så ska föräldrarna sköta den huvudsakliga omsorgen men att 

omgivningen runt omkring kan leka, busa och umgås med barnet. 

Separationssvårigheter 

Under undersökningen har det framkommit att vissa av respondenterna har erfarenhet 

av adoptivbarns separationssvårigheter medan andra respondenter inte har upplevt 

det. Vad som är gemensamt med alla adoptivbarn är att de har varit med om en 

separation, separationen från sina biologiska föräldrar. Larsson (2011) betonar att alla 

adoptivbarn har varit med om någon slags trauma och ett sådant trauma kan vara att 

bli separerade från sin biologiska mamma. Enligt Larsson (2011) skapas ett stark band 

mellan barn och mamma redan under graviditeten och när de separerats så bryts det 

bandet. En del barn har knutit an och skapat samspel med personal på barnhem, 

institutioner och med familjehemspersoner och har då behövt gå igenom flera 

separationer. Barn som varit med om många separationer har hela tiden fått ingå i nya 

samspel (Socialstyrelsen 2007). Enligt Socialstyrelsen (2007) så kan barn känna sig 

väldigt splittrade när samspel de har byggt upp bryts och de kan bli svårigheter för 

dem att skapa ett sammanhang av deras erfarenhet och uppfattningar av omfattning 

hur världen ser ut. Min tolkning är att adoptivbarns separationer från sina biologiska 

föräldrar ger negativa effekter på barnet, även om separation gett ett positivt byte av 

miljö, eftersom det finns en speciellt band mellan dem. Wennerberg (2013) hävdar att 

anknytningsteorin kan ge förklaring till barnets upprepande mönster och 

känslomässiga reaktioner till separationer. Det mest essentiella för barn är att bevara 

en närhet till anknytningspersonen. Genom detta så får barn fysisk närhet, skydd, 

föda, möjlighet till lek och färdighetsutveckling (Ibid). Genom forskning har man 

kunnat se vilka långsiktiga eller permanenta effekter det kan bli för barnet som 

separerats från sina biologiska föräldrar (Broberg 2008). 

I min undersökning framkom att båda mina adoptivföräldrar respondenter hade varit 

restriktiva i början med umgänget och att lämna bort sitt barn till andra personer, 

såsom släkt och vänner. Min tolkning efter samtal med adoptivföräldrarna är att de 
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hade en förståelse för att det kan finnas en utsatthet kring separation för adopterade 

och att det därför valt att vara restriktiva. 

En av de intervjuade adoptivföräldrar har upplevt att deras barn som adopterades vid 

10 månader har vissa svårigheter med separation. Han blir ibland ledsen vid 

separation och om han plötsligt blir lämnad blir han hysterisk. Men det går bättre med 

separationer idag än det gjorde tidigare. Min tolkning efter samtal med 

adoptivföräldrarna är att dessa separationssvårigheter kan bero på hans tidigare 

separation men det kan också kan vara andra faktorer som spelar in. Eriksson (2010) 

betonar att barns separation från biologiska föräldrar kan ge effekten att barn utformar 

en rädsla för att bli övergiven igen och det kan påverka barnets framtida sociala 

relationer. Eriksson menar vidare att det kan bli svårigheter för adoptivbarn att 

separera sig från andra och bli en egen person. Denna åsikt stöds av Larsson 

(2011:12) som uttrycker ”ett barn som upplevt många separationer i livet kan få 

bekymmer med separationer senare”. Enligt Broberg (2008) har det känslomässiga 

mottagandet från de nya föräldrarna en avgörande betydelse hur barnet klarar av 

separationen. Min tolkning är att föräldrarnas omsorg kan ha betydelse för hur 

adoptivbarn hanterar eller reagerar på separationer. Min tolkning är att det är viktigt 

att föräldrar har kunskap om hur det kan hjälpa barnet att hantera separationer så 

behöver det inte bli så svårt för barnet. Eriksson (2010) betonar att om föräldrar och 

barn har byggt upp en nära relation som bygger på trygghet och tillit och barnet 

känner att den kan lita på att föräldern kommer tillbaka, så behöver separationen inte 

vara så dramatiskt. Min tolkning efter samtal med adoptivföräldrarna som adopterade 

ett barn vid tio månader att de genom sin känslomässiga omsorg om barnet har kunnat 

lindra barnets separationssvårigheter. Familjen har också jobbat mycket med 

förutsägbarhet och att alltid ha samma rutiner vid separationen, vilket har fungerat 

bra. Enligt Larsson (2011) behöver adoptivbarn förutsägbarhet och rutiner. 

Adoptivbarn behöver förutsägbarhet när det gäller aktiviteter eller om föräldrarna ska 

iväg, eftersom de då kan lättare hantera separationen. Genom att skapa förutsägbarhet 

och rutiner så vet barnen vad som skall hända och det kan minska den känslomässiga 

stressen (Ibid). 

Min tolkning är att adoptivbarns separationssvårigheter kan bero på deras tidigare 

separation men att det även kan finnas andra faktorer som påverkar. Min tolkning är 
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att svårigheter vid separation kan ha att göra med barnets naturliga 

utvecklingsprocess. Enligt Broberg (2008) upplever de flesta barn separationsoro eller 

obehag vid separation under sin uppväxt och det är en naturlig del av barns 

utveckling. Min tolkning är att det är naturligt att barn vid en viss ålder kan känna 

separationsoro och att det är en naturlig del av anknytningsprocessen.  

När det blir en ökad problematik med separation under barndomstiden och det inte 

handlar om vanlig separationsoro så talar man enligt Eriksson (2010) om 

separationskänslighet. Uttryckt av Eriksson (2010:14-15) ”benämningen är lämplig då 

det som avses är en förstärkning av känslor eller överdrivet agerande till 

separationer”. Enligt Eriksson (2010) kan adoptivbarn utveckla ett kontrollbehov och 

att det kan vara en antydning på separationskänslighet. Adoptivföräldern som 

adopterade sitt barn vid sex års ålder berättade att hon inte upplevde att hennes barn 

hade separationssvårigheter, men att hennes barn behövde ha väldig kontroll på 

mamma befann sig, vad hon gjorde på jobbet och när hon skulle komma hem. 

Min tolkning efter samtal med adoptivföräldern är att barnet hade utvecklat ett 

kontrollbehov som kan ha sin förklaring i tidigare separationer. Eriksson (2010) 

betonar att barns kontrollbehov inte behöver vara ett problem om detta tillfredsställs 

av föräldrarna. Genom att föräldrar inför rutiner vid separation och är förutsägbara 

genom att i god tid innan informera barnet om separationen. Min tolkning är att det är 

viktigt att föräldrarna har en förståelse för att den tidigare separationen kan ha 

påverkat barnet, men också att det kan vara en naturlig del av barnets 

anknytningsprocess. Ett sätt att lindra barnets separationssvårighet är att föräldrar har 

en medvetenhet kring den och försöker hjälpa barnet genom att tillfredsställa deras 

kontrollbehov och föra in rutiner och förutsägbarhet vid separationer. 

Slutdiskussion  
 
Syftet med denna undersökning var att belysa adoption och anknytning och de 

svårigheter som kan tillkomma när adoptivbarn och adoptionsföräldrar ska skapa ett 

tryggt anknytningsmönster. Jag intervjuade professionella och adoptivföräldrar för att 

få deras perspektiv på detta. Genom min undersökning har jag kommit fram till att det 

finns adoptivbarn som har anknytningsproblematik. Enligt Carlberg och Nordin- 

Jareno (2007) finns ett stort antal adoptivbarn som har ett otryggt 
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anknytningsmönster, särskilt desorganiserad. Jag anser att det kan uppstå 

anknytningsproblematik på grund av barnets tidigare erfarenheter och på grund av den 

separation och trauma de varit utsatta för. Genom min undersökning har jag kommit 

fram att föräldrarnas förmåga till anknytning har en stor betydelse för hur 

anknytningsmönstret kommer att se ut, även föräldrarnas förmåga att ta till sig den 

nya föräldrarollen och ge barnet omsorg har betydelse. Det gäller även också det 

praktiska arbetet hur man som adoptivförälder gör för att skapa en trygg anknytning. 

Genom min undersökning och tidigare forskning har jag funnit att åldern vid adoption 

och barnets tidigare erfarenheter och bakgrund är påverkande faktorer för hur 

anknytningsmönstret kan se ut för adoptivbarnen och hur det påverkar deras förmåga 

till ny anknytning. Enligt Carlberg och Nordin-Jareno (2007) är ålder en riskfaktor på 

grund av barnets tidigare erfarenheter, dessa barn kan då fått en ökad exponering av 

skadliga levnadsförhållanden. Barns anknytningssvårigheter kan ge sig uttryck i 

vardagliga situationer genom olika beteenden. Barns anknytningsmönster kan ge sig 

uttryck i vardagliga situationer där barnet utvecklat ett beteende som är ett resultat av 

otrygg anknytning (Larsson 2011). Det kan vara att de utvecklar 

separationssvårigheter eller en distanslöshet.  

 

Genom min undersökning har det kommit många funderingar kring adoption och 

adoptivbarn och jag känner att mina åsikter kring internationella adoptioner har 

förändrats under uppsatsprocessens gång. Jag tror att jag tidigare såg adoption ur ett 

föräldraperspektiv, kände en stor empati för dessa ofrivillig barnlösa vuxna som inte 

kunde få barn. Jag ansåg att det är en självklart att alla ska kunna få barn, det skulle 

vara en alla vuxnas rättighet. Mina åsikter har förändrats och jag inser att det är barn 

som har en rättighet att få föräldrar och inte tvärtom. Jag ser adoption mer från ett 

barnperspektiv idag och har fundering kring vad som är bäst för barnet. Är det 

verkligen rätt att ta ett barn från sina föräldrar och barnet adopteras till ett nytt land? 

En ny miljö där barnen inte känner till platsen eller personerna. Det är ett dilemma 

som jag funderat mycket på och det bör hållas en diskussion kring. Genom 

Haagkonventionen så har det skett förändring nät det gäller internationella adoptioner, 

där har man som mål har att vidta alla åtgärden för att barnet ska få stanna i sin familj 

om det är bäst för dem och att man ska utreda kring om det är barnets bästa att 

adopteras till ett annat land (Carlberg & Nordin- Jareno 2007). Det har sedan dess 

skett en förändring genom att det sker fler inhemska adoptioner och antalet 
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internationella adoptioner i världen har minskat. Vi går mot en förändrad syn på 

adoptionsvärlden. Jag anser att det är mycket positivt i att man försöker förbättra 

situationen för adoptivbarn. Sen kan man också se adoption på annat sätt att 

adoptivbarn kan levt i fattiga förhållanden och att det ger positiva konsekvenser att få 

komma till en ny miljö och familj. Hur man ska lösa fattigdomen är en annan fråga 

och så länge den finns så kommer de ske internationella adoptioner. Jag har fått mer 

kunskaper kring vilka svårigheter som finns med adoptivbarn och vilka konsekvenser 

svårigheterna kan ge. Jag anser att föräldrar måste få kunskap kring detta och 

förståelse kring att dessa barn inte är oskrivna blad, utan barn med negativa 

erfarenheter bakom sig. Det är viktigt att man vid varje placering av barn tänker 

igenom vad som är bäst för barnet. Det är en intressant diskussion som bör hållas hur 

man kan jobba med barnperspektiv och adoption.  

 

Genom denna undersökning har många frågor aktualiserats som jag anser behöva mer 

forskning om, såsom kring adoption och dessa barns utveckling. Hur man som 

förälder ska ge omsorg och omvårdnad till adoptivbarn, då adoptivbarn är speciella 

barn med speciella behov. Forskning om adoptivbarns omsorgsbehov är begränsat och 

skulle behöva vidare forskning. Enligt min mening behöver föräldrar få mer kunskap 

och utbildning om barnets utveckling, omsorg, separationer och hur barnet uppväxt 

miljöer kan påverka dem, speciellt nu när barnen är äldre vid adoption. De behövs 

också mer kunskap kring hur man som förälder ska hjälpa de äldre barnen som 

adopteras. Ytterligare en aspekt värd att vidare belysa är hur barns temperament och 

personlighet kan påverka anknytningsmönstret mellan barn och föräldrar. Det finns 

fler faktorer än de jag tog upp i min undersökning som påverkar anknytning men jag 

tog dem som kom upp under undersökning. Det har varit väldigt intressant att skriva 

om adoption då det är ett ämne som jag har varit intresserad av länge. Skulle jag i 

framtiden skriva uppsats så skulle jag välja att skriva om adoption utifrån kognitiva 

och språkliga svårigheter hos adoptivbarn.  
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Bilaga 1  
 
Intervjuguiden adoptivföräldrar  
 
Inledningsfrågor  
 

-‐ Hur gammalt var barnet när ni adopterade och hur gammalt är barnet idag? 
-‐ Flera barn? 
-‐ Från vilket land kommer barnet? 
-‐ Varför valde ni att adoptera? 

 
Tema: Barnets ursprung och bakgrund 
  

-‐ Från vilket land kommer barnet? 
-‐ Var ni i hemlandet och hämtade barnet? 
-‐ Vad för information fick ni om barnets bakgrund och ursprung?  

 
Tema: Förberedelse inför adoption 
 

-‐ På vilket sätt förberedde ni er på att ta emot barnet? 
-‐ Vad tyckte ni om den utbildningskurs ni gick? Fick ni lära er mycket? 
-‐ Blev ni rekommenderade böcker att läsa från utbildningen 
-‐ Vad för böcker har ni läst för att förberedde er inför adoptionen? 
-‐ Var hittade ni information om adoption? Anknytning, utvecklingspsykologi 
-‐ Vilka förväntningar hade ni på hur det skulle bli när barnet kom? 
-‐ Var ni beredda på att det eventuellt skulle kunna medföra några speciella 

svårigheter med barnet. 
 

Tema: Anknytning, bygga upp en relation 
 

-‐ Hur mycket är ni insatta i John Bowlby anknytningsteori? 
-‐ Vad tänker ni kring trygg, otrygg och desorganiserad anknytning? 
-‐ Hur var upplevde ni den första tiden tillsammans med barnet? 
-‐ Hur knöt barnet an till? (under den första tiden, små barnstiden) 
-‐ Hur var barnets förmåga till anknytning? 
-‐ Märkte du något hos barnet som du uppfattade gjorde det svårt att knyta an? 
-‐ Hur knöt ni an till barnet? (gjorde ni något speciellt)? 
-‐ Hur kändes det själv, var lätt eller svårt att knyta an till barnet? 
-‐ Vad tror du är mest betydelsefullt för att skapa en god anknytning varför? 
-‐ Uppkom det några problem under den första tiden? I så fall på vilket sätt? 
-‐ Är det skillnader hur man knyter an till ett adoptivbarn jämfört med ett 

biologiskt barn, vilka är skillnaderna? 
 
Tema: Adoptivbarns svårigheter  

• Kände barnet en trygghet med er att den kunna utforska? 

• Hade barnet några språkliga svårigheter? 

• Hade barnet några kognitiva svårigheter? 
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• Följde barnet de normala utvecklingsstadierna? 

• Hade barnet svårigheter med separation? 

• Hade barnet någon separationskänslighet? 

Hur gick det när barnet började på dagis,  
• Hur anpassa sig barnet på dagis, med kamrater, lärare 

 
 
Tema föräldraroll  
 

-‐ Hur upplever ni föräldrarollen som adoptionsföräldrar? 
-‐ Vilka svårigheter har uppkommit i föräldrarollen? 
-‐ Tror ni att det finns andra svårigheter för er än för biologiska föräldrar när 

det gäller föräldraroll  
-‐ Jag har läst att vissa adoptionsföräldrar har svårt med föräldrarollen i 

början, då de är ett stort steg och ingen förberedande graviditet? 
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Bilaga 2  
 
Intervjuguiden socionomer 
 

Inledande frågor 
1. Vilken utbildning har du?  
2. Hur länge har du jobbat här? Vad går ditt jobb ut på? 

          Tema förberedning 
3. På vilket sätt förbereder ni föräldrar idag inför adoptionen? 
4. Ger ni information till föräldrarna om de svårigheter som kan uppstå? 
 

Tema ursprung och bakgrund 
5. Hur mycket information får adoptivföräldrar om barnets ursprung och 
6. Bakgrund 
7. Kan du berätta lite om olika barnhem? Hur det fungerar i olika länder 
8. Hur jobbar de med anknytning? 

         Tema anknytning 
 

9. Hur jobbar ni med anknytningsteorin? I ert jobb?  
10. Hur ska adoptivföräldrar göra för att knyt an till sitt barn? Få en trygg 

anknytning? 
11. Vilka svårigheter kan komma upp när barnet ska anknyta till sina föräldrar?( 

ge olika fall från familjer) 
12. Vilken anknytning har de flesta adoptivbarn?, otrygg och desorganiserad? 
13. Hur handskas föräldrar med barn som har anknytningsproblem, otrygg, 

desorganiserad 
14. Kan ålder när de adopteras vara till betydelse för hur bra anknytningen går? 
15. Behöver adoptivföräldrar göra annorlunda jämfört med biologiska föräldrar 

gäller anknytning, bygga upp relation? 
16. Vad tycker du om att familjer ska isolera sig? Är det bra för barnet? 

 
Tema föräldrarnas roll  

 
17. Hur upplever ni att adoptivföräldrarna handskas med den nya föräldrarollen? 
18. Har ni upplevt att föräldrar har haft svårigheter med föräldrarollen i början, 

då det är ett stort steg och inga förberedande graviditet? 
19. Anser ni att det finns skillnader hur man är som adoptivförälder och biologisk 

förälder 
 

Adoptivbarn svårigheter  
 

20. Hur ska föräldrar handskas med barn som varit med om en tidigare 
separation? Vilken problematik kan uppstå? 

21. Kan adoptivbarn ha en separationskänslighet? Hur handskas man med det? 
22. – Förskolan börja senare 
23. Ni gör uppföljningar vilka svårigheter kan uppstått 0-5 år? 
24. Ser ni adoptivbarn som ett speciellt barn med speciella behov? 

 
25. Känner du att det finns en större medvetenhet idag om att adoptions barn är 

ett speciellt barn med speciella behov? 
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Bilaga 3  
 
Hej XXX 
 
Jag heter Emma Lundström och studerar på socionomprogrammet Helsingborg, 
via Lunds universitet. Under denna termin håller vi på att skriva C- uppsats och 
jag har valt att skriva om adoption och anknytning och vilka svårigheter som kan 
bli när adoptivbarn och adoptivföräldrar ska skapa ett tryggt anknytningsmönster.  
 
För att göra detta möjligt så behöver jag intervjua föräldrar som har adopterat 
barn. Jag skulle jätte gärna vilja träffa er och göra en intervju. Antingen träffa er 
både eller en av er.  Jag vill vara väldigt tydlig med att jag inte kommer intervjua 
ert barn. Jag skulle tycka det vore väldigt intressant att få träffa er och få höra er 
historia och upplevelser kring hur det är att adoptera ett barn. 
 
Syftet är att belysa adoption och anknytning och de ev. svårigheter som kommer 
med detta. Jag kommer att ställa frågor kring, anknytning, föräldraroll, 
adoptivbarns bakgrund och ursprung, förberedelsen inför adoption och 
anknytningssvårigheter  
 
Jag kommer spela in och sedan sammanställa era berättelser. Jag kommer att 
hantera dessa uppgifter med full sekretess, dvs det är bara jag som har tillgång till 
dem. Alla era personuppgifter kommer hållas konfidentiella och ni hålls anonyma 
i uppsatsen. Ert deltagande är helt frivilligt och ni bestämmer helt över er 
samverkan i intervjun. Ni kan när som helst meddela att ni inte vill vara med mer.  
Det som sägs i intervjun kommer användas i forskningssyfte i min uppsats och 
inte på något annat sätt.  
 
Ni får gärna kontakta mig på telefon eller via mail om ni har några frågor eller 
undrar över något? Uppgifter finns ovan. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Emma Lundström 
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