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Sammanfattning 

Tidigare forskning inriktad på adoptivföräldrars upplevelser av föräldraskapet eller 

support och stöd från samhälleliga instanser är inte omfattande, speciellt inte i svensk 

forskning. Syftet med den här studien var att undersöka adoptivföräldrars upplevelse av 

stödfunktioner och samhällsservice under de första fem åren efter hemkomst med 

adoptivbarnet eftersom det är viktigt att få ett perspektiv på stödet från samhället under 

de tidiga åren då det adopterade barnet knyter ann till familjen. Studien utfördes genom 

intervjuer med fyra adoptivföräldrapar plus den ena föräldern till ett adoptivbarn. 

Intervjuerna utforskade hur de upplevt sitt handlingsutrymme i förhållande till deras 

tillgänglighet av samhälleliga resursinstanser under det tidiga föräldraskapet. Resultaten 

analyserades utifrån Amartya Sens teoretiska perspektiv capability approach som mäter 

hälsa genom att accentuera individens behov och frihet att själv välja vad som uppfattas 

som nödvändigt och viktigt.  

 

Resultaten visade att adoptivföräldrarna överlag var nöjda med relationen de haft med 

skola, barnhälsovård, socialtjänst och övriga resursinstanser. En viktig del av 

handlingsutrymmet för familjerna var även privata relationer med andra adoptivföräldrar 

och adoptivbarn. Även internet nätverk eller grupper för adoptivfamiljer var dem till viss 

mån behjälpliga. Trots det menade föräldrarna att förståelsen för deras adopterade barns 

behov i alla samhälleliga instanser behövde förbättras, både överlag för adopterade barn, 

men även att de individuella behoven för adopterade barn behövde uppmärksammas mer. 

 

Nyckelord 

Adoption, adoptivbarn, adoptivföräldrar, Capability Approach, Amartya Sen 

 

 

 

 



  

Tack! 

Jag vill tacka de föräldrar som ställt upp på intervjuer för den här studien. 

Sedan vill jag tacka min handledare, Daniel Fredriksson för snabb återkoppling och 

värdefulla kommentarer. 

Jag vill också tacka mina föräldrar för värdefulla tankar kring adoption 

/ Alejandro Westerlund 2018-01-03  



 

  

Innehållsförteckning 

 

Inledning .................................................................................. 1 

Syfte och frågeställningar ....................................................................... 2 

Avgränsning ............................................................................................ 2 

Disposition .............................................................................................. 3 

Bakgrund .................................................................................. 3 

Tidigare forskning ...................................................................... 5 

Teoretisk anknytning .................................................................. 8 

The Capability Approach .......................................................................... 8 

Applicering av teori ............................................................................... 10 

Teorikritik ............................................................................................. 10 

Metod och Data ........................................................................ 11 

Metodval ............................................................................................... 11 

Urval ..................................................................................................... 11 

Etiska överväganden ............................................................................. 12 

Praktiskt genomförande ........................................................................ 12 

Analysprocessen ................................................................................... 13 

Metodkritik ............................................................................................ 14 

Resultat ................................................................................... 15 

Samhällsfunktioner ............................................................................... 15 

Myndigheter och tjänster adoptivfamiljer .......................................... 15 

Förskola & grundskola ....................................................................... 18 

Hälsomässig omsorg .......................................................................... 19 

Privatliv och privata nätverk ................................................................. 21 

Sociala normer ................................................................................... 21 

Sociala nätverk .................................................................................. 22 



 

  

Diskussion ............................................................................... 23 

Referenser ............................................................................... 26 

Bilaga 1. .................................................................................. 30 

Bilaga 2. .................................................................................. 31 



 

 1 

Inledning 

Det är ofta inget förstahandsval för föräldern eller föräldrarna att adoptera ett barn. Valet följer 

oftast efter en lång tids övervägande mellan adoption, IVF metoder eller insemination. 

Adoptivföräldrar skiljer sig från andra föräldrar för att man genomgått en adoptionsutredning 

för lämplighetstest och sedan genomgår efterföljande adoptionsprocess för godkännande av 

föräldraskap, men även för att barnet kan behöva extra stöd efter adoptionen, vilket sociala 

myndigheter erbjuder, men i olika utsträckning beroende på vilken kommun man bor i 

(Socialstyrelsen, 2014, s. 196). Det kan uppstå situationer då föräldrarna ej vet hur de skall 

hantera sitt adopterade barn och då behöver de eventuellt stöd. (Murphy, 2009, s. 211). 

Forskning inriktad på adoptivföräldrarnas upplevelser av föräldraskapet eller support och stöd 

från samhälleliga instanser är ej lika omfattande. Inom svensk forskning är studierna ofta 

utförda med socialpsykologiska perspektiv och huvudfokus har då ej varit att utforska 

adoptivfamiljens relation till samhälleliga instanser.  

 

I praktiken genomgår familjer som får barn genom internationell adoption en kostsam, ofta 

flerårig adoptions-process. Under flera decennier har kostnaderna för att adoptera stigit i 

snabbare takt än inflationen (ISF, 2016, s. 16). En konkret insats från samhällets sida för 

adoptivfamiljer är dock adoptionsbidraget som per barn höjdes från 40 000 kr till 75 000 kr från 

och med 2017 (Försäkringskassan). Enligt Inspektionen för socialförsäkringen (2016, s. 22 och 

34) är en stor majoritet av de par som adopterat sitt första barn internationellt till Sverige mellan 

åren 1994-2012 höginkomsttagare. Forskning på föräldrar till internationellt adopterade barn 

födda 1963-1973 (von Borcyskowski m.fl., 2006) och 1968-1982 (Lindblad, Hjern och 

Vinnerljung, 2007) visar detsamma.  

 

Det innebär att en majoritet av internationellt adopterade barn växer upp i familjer med 

ekonomiskt god ställning samtidigt som adoptivbarns hälsa är mer omdebatterad. Som antytts 

ovan så har adoptionsforskning fokuserat på adoptivbarnets hälsa genom socialpsykologiska 

studier, medan samspelet mellan adoptivfamiljen och samhället har getts mindre 

uppmärksamhet, vilket denna studie vill belysa. Studien fokuserad på tiden efter adoptionen då 

den nya familjen skapar eller finner sitt handlingsutrymme gentemot samhället då 

barnomsorgen för det adopterade barnet kommer i fokus. Samtidigt som uppsatsen ämnar att 
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komma med ett litet, men värdefullt bidrag till den adoptionsspecifika 

familjepolitiksforskningen, så finns det en medvetenhet om att särbehandling av adopterade, 

familjer med adopterade barn i sig möjligtvis kan tolkas negativt. Dock är konklusionen av den 

här studien att mer kunskap kring detta ämne är eftersträvansvärt.    

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka adoptivföräldrars upplevelse av stödfunktioner och 

samhällsservice under de första fem åren efter hemkomst med adoptivbarnet. Det 

bakomliggande motivet till detta är att det saknas perspektiv och forskning på stödet från 

samhället under de tidiga åren då det adopterade barnet knyter an till familjen. Mer specifikt 

ämnar uppsatsen att med intervjuer utforska adoptivföräldrars upplevda handlingsutrymme av 

resurser som finns tillgängliga. Ett vidare syfte är, dessutom, att undersöka om adoptivfamiljer 

är i behov av större resursstöd än vad som finns tillgängligt eller är i behov av utökad kontakt 

med olika samhälleliga instanser.  

 

● Hur upplever adoptivföräldrar att de kan utnyttja de samhälleliga kontakter och 

stödinstanser som finns tillgängliga för dem? 

● Upplever adoptivföräldrar/adoptivfamiljer att de är i större behov av stöd från 

samhället än vad som redan erbjuds familjer med adoptivbarn och i så fall hur? 

 

Avgränsning 

Studien är avgränsad till att studera föräldrars upplevelser som adopterat från utlandet och 

fokuserar på de närmsta fem åren efter hemkomsten med barnet. Med ”stöd från samhället” 

avses t.ex. kontakt med myndigheter och andra berörda samhälleliga resursinstanser som 

förskola, skola, barnavårdscentral och adoptionsorganisationer. Denna kvalitativa studie bygger 

på intervjuer med adoptivföräldrar från fem olika familjer med goda ekonomiska 

förutsättningar och grundar sig på deras erfarenheter och upplevelser.    
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Disposition 

Det följande avsnittet ger en bakgrund till internationell adoption till Sverige, kort översikt över 

samhällets syn på adoptivfamiljen och samhällets insatser för adoptivbarn och adoptivfamiljer. 

I nästa avsnitt presenteras och diskuteras forskning inom ämnet adoption. Därefter följer ett 

teoriavsnitt där aktuell teori diskuteras utifrån både positiva och kritiska vinklar. Metodavsnittet 

som sedan följer förklarar vald metod, urval, etiska aspekter, praktiskt genomförande, 

analysprocess och kritik av metod. Sedan presenteras huvuddelen av uppsatsen som består av 

ett resultatavsnitt där det teoretiska perspektivet appliceras. Slutligen följer ett 

diskussionsavsnitt där studiens frågeställningar besvaras.      

 

Bakgrund 

Samtidigt som svensk familjepolitik har kommit att stödja en jämnare fördelning av både 

förvärvsarbete och det obetalda arbetet i hemmet har även regleringen av internationella 

adoptioner till Sverige utvecklats. Adoptioner av utländska barn till Sverige har förekommit 

sedan slutet av 1950-talet (Sverne och Svensson 2008, s. 9) och efter år 2013 fanns 56 047 

internationellt adopterade i Sveriges befolkning (SCB, 2014). Det finns nu en vuxen generation 

av internationellt adopterade i Sverige och till och med familjekonstellationer där internationellt 

adopterade själva har internationellt adopterade barn. Sedan slutet av 1950-talet har 

värderingarna hos gemene man i Sverige även genomgått stora förändringar i värderingar av 

människor av utländsk härkomst, utländsk kultur och homosexuella, till det att homosexuella 

par tilläts att adoptera internationellt 2003.   

 

Kontrollerna och stegen innan familjen får barnet är många och omkostnaderna för att adoptera 

låg under 2016 på cirka 200.000 - 350.000 kr (ISF, 2016, s. 5). I rapporten Att adoptera – En 

ekonomisk fråga studerade Inspektionen för socialförsäkringen (ISF, 2016) huruvida en höjning 

av adoptionsbidraget spelade in på barnlösa pars benägenhet att adoptera. De kom fram till att 

medelinkomsttagare var den grupp av par som påverkades mest i sin benägenhet att överväga 

adoption. Studien föranledde en höjning av adoptionsbidraget per internationellt adopterat barn 

från 40.000 kr till 75.000 kr. Höjningen trädde i kraft vid årsskiftet till 2017. Att höjningen blev 
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godkänd berodde mycket på studiens resultat. Vad som står klart enligt ISFs studie från 2016 

är, som nämnts i inledningen, att adoptivföräldrar ofta har hög inkomst. Av totalt 10 889 

föräldrar som adopterat ett första barn under perioden 1994-2012 så tillhör drygt 80% den 

högsta inkomstkvintilen i samhället (ISF, 2016, s. 36-37). 

  

Bestämmelsen för stöd och hjälp för adoptivbarn förtydligades 1998 genom att skärpa 

socialnämndens särskilda ansvar för adoptivbarn (Socialstyrelsen, 2014, s. 196). Detta skede 

till följd av att FN:s kommitté för barnets rättigheter hade påtalat att det i Sverige inte fanns 

något system för uppföljning av internationellt adopterade barn. I en senare utredning av 

Socialstyrelsen om internationell adoption från 2003 framkom att det bara var i ett fåtal 

kommuner som det förtydligade ansvaret för uppföljning hade fått genomslag (Socialstyrelsen, 

2014, s.196). Ett år senare genomfördes flera lagändringar rörande internationella 

adoptionsfrågor (Statens offentliga utredningar, 2004). Socialtjänsten ålades att ”hjälpa 

familjerna vidare till rätt instans i samhället eller att bistå dem, i samverkan med andra när det 

generella stödet inte är tillräckligt” (Socialstyrelsen, 2014, s. 196), vilket står skrivet i 

socialtjänstens egen handbok för hantering av adoptionsärenden.  

 

I vissa kommuner kan adoptivföräldrar och adopterade vända sig till en specifik 

adoptionsrådgivning (Socialstyrelsen, 2014, s. 206) medan det i mindre kommuner, som ofta 

har mindre stöd än större kommuner, finns exempel på samverkans- och samrådsgrupper där 

berörda instanser så som socialtjänstens familjerätt, barnpsykiatri, BVC, förskola, skola, och 

olika mottagningar inom barnsjukvården samt adoptionsorganisationer ingår (Socialstyrelsen, 

2014, 197). Nämnvärt är att det inte är någon statlig organisation som förmedlar själva 

adoptionen utan adoptionsorganisationerna har de huvudsakliga internationella kontakterna 

med andra myndigheter rörande adoptionsfall och därför är även relationen till dessa 

adoptionsorganisationer viktiga för adoptivföräldrarna. Det finns i Sverige tre 

adoptionsorganisationer; Adoptionscentrum, Barnen Framför Allt och Barnens Vänner 

(MFoF),  

 

Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF) har bland annat som uppgift att se 

till att de berättigade adoptionsorganisationerna som finns i Sverige följer de lagar som finns 

och de auktoriserar även dessa organisationer (MFoF). Gällande råd och stöd efter adoptionen 

har MFoF själva ingen specifik handlingsplan som de rekommenderar, men barnets bästa är 

den grundläggande utgångspunkt som följs vilket är stadgat i 1993 års Haagkonvention, som 
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Sverige skrivit under (Regeringen, 2015). Ökad välfärd i ursprungsländerna och ökande krav 

från ursprungsländerna på adoptivföräldrarna vara orsaken till trenden att antalet internationella 

adoptioner per år minskar (MFoF). Adoptionscentrum förmedlade 157 adoptioner 2016 vilket 

är en nedgång med 48 adoptioner jämfört med 2015 (Adoptionscentrum, 2017, s. 13).  Som en 

följd av den ökade välfärden kan då en större andel av de barn som ursprungsländerna 

fortfarande har svårt att ta hand om och som är aktuella för adoption ha funktionsnedsättningar, 

sjukdomar eller svår social bakgrund. Det är tänkbart att ett färre antal adopterade barn till 

Sverige gör det svårare för socialtjänsten och adoptivfamiljer att få tillgång till särskild 

kompetens för utlandsfödda barn med funktionsnedsättningar, sjukdomar eller svår social 

bakgrund.  

 

Tidigare forskning 

Frank Lindblad (2004) presenterar i boken Adoption viktig nationell och internationell 

forskning kring adoption.  I större delen av tidigare nationella och internationella studier kring 

adoption har socialpsykologiska perspektiv tillämpats där barnets utveckling har varit i fokus. 

Anknytningsteori och identitetsforskning har ofta varit i fokus vad gäller jämförande studier 

mellan den sociala utvecklingen av adoptivbarn och andra barn. 

  

Tidigare forskning på adopterade barns hälsa i jämförelse med icke adopterade barn är 

motstridig. Studier på internationellt adopterade som växt upp under sjuttio- till nittiotalet har 

bland annat visat att adoptivbarn har varit överrepresenterade inom barn och ungdomspsykiatrin 

samtidigt som många studier visar att en majoritet av adoptivbarnen utvecklas med god psykisk 

hälsa (Cederblad, 2003, s. 11).  Nämnvärt gällande forskning på internationellt adopterade är 

att det inte finns någon enighet eller likriktning i resultaten, fastän mycket forskning som nått 

allmänhetens intresse ofta är fokuserad kring de problem som adopterade barn tenderar att 

uppvisa. 

 

Forskningen som mer specifikt, likt denna studie, intresserar sig för relationen mellan 

adoptivfamiljerna och samhälleliga instanser är mera ovanlig. Dock finns en enkätstudie med 
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data från 2003 med 43 kanadensiska adoptivfamiljer som besvarat frågor via email och 

uppföljande telefonsamtal till vissa av dem (Dhami m.fl, 2007). I studien ingick familjer med 

både nationellt och internationellt adopterade barn och målet med studien var att utvärdera 

tillgängligheten till tjänster för adoptivfamiljer efter hemkomst i Kanada utifrån föräldrarnas 

perspektiv (ibid, s. 162).  Föräldrarna tillfrågades om de kände oro för adoption, vilka tjänster 

de förlitade sig på och väsentlighetsgraden av utbildning, klinisk vård och andra samhälleliga 

instanser som berör adoptivfamiljer. Resultaten visade att i föräldrarnas oro för barnen inte 

fanns någon statistisk signifikant skillnad (p<0,05) mellan föräldrar till pojkar eller flickor och 

inte heller mellan föräldrar till yngre eller äldre barn (ibid, s. 169-170). Däremot var föräldrar 

som adopterat barn som varit äldre än spädbarn signifikant mer oroliga både för sin egen 

förmåga som förälder som bristen på resurser för adoptivfamiljer än de som adopterat spädbarn. 

Hade barnet innan adoptionen utsatts för misshandel eller blivit försummat ökade graden av oro 

och missnöje över resursbrist ännu mer. 45% svarade att de behövde använda tjänster för 

adoptivfamiljer efter hemkomst nära i tid efter adoptionen och 57% av föräldrarna indikerade 

att de behövde använda sådana tjänster efter att ha upplevt en stressande eller traumatisk 

händelse i familjen (ibid. s. 170). Skolrelaterade tjänster och informationstjänster ansågs vara 

betydligt viktigare än rent materiella resurser (ibid. s. 171). Slutligen visade studien att få 

deltagare använde de resurser som fanns tillgängliga och att det inte nödvändigtvis berodde på 

att de ej kände att de behövde support utan möjligtvis kunde det bero på att föräldrar ej 

informerats om resurserna eller glömt dem, bristande tillgänglighet med tider och geografiskt 

avstånd. Det kunde även bero på att de redan hade personliga källor till stöd så som vänner och 

andra adoptivfamiljer, internet och professionella så som t.ex. socialarbetare. Men det kunde 

även bero på att den service som fanns tillgängliga var mer reaktiv än proaktiv (ibid. s. 173-

174). Rekommendationen som följde var att man skulle informera tydligare om tillgängliga 

tjänster och att satsa på fortbildning om specifika behov för adoptivfamiljer för de som 

tillhandahöll resurser för adoptivfamiljerna (ibid. s. 177). Det är viktigt att ta hänsyn till att 

studien utfördes i Kanada och viss tid har passerat sedan datainhämtning (2003) och även 

publikation (2007). Både Sverige och Kanada har väl utvecklade välfärdssystem, men 

självfallet skiljer sig länderna åt. Ändå är forskningsfrågorna och resultaten intressanta i 

förhållande till denna studie om svenska adoptivföräldrar eftersom den tidigare studien skapar 

en referenspunkt för denna studie. 

 

Även om större studier likt den ovan är ovanliga finns exempel på andra relevanta studier med 

fokus på adoptivföräldrar. I USA genomfördes även en studie 2010 där man identifierade och 
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beskrev upplevelser av hur adoptivföräldrar upplevde kontakten med vården (Smit, 2010). 

Studien som utfördes med innehållsanalys av data från 107 adoptivföräldrar visade på den 

avgörande roll som personal inom vården hade för att få adoptivfamiljer att känna sig hjälpta 

och även på att specifik kompetens om adoptivbarn var nödvändig. Man fann i studien att 

adoptivföräldrar ofta hade en föreställning att deras barn hade ett annat behov än biologiska 

barn och att de ofta var oroliga för anknytningsproblem som vårdpersonal dessutom inte skulle 

förstå (Smit, 2010, s. 256). Att inte heller känna till barnets hälsohistoria och ej grundligt kunna 

svara på frågor från vårdpersonal upplevdes som påfrestande (Smit, 2010, s. 255). Även oro för 

att föräldrarnas adopterade barn kan uppfattas som annorlunda har uppmärksammats i en norsk 

studie från 2007 (Rykkje, s. 509-510) om sjukvårdsomsorg av adopterade barn. Kommentarer 

från främlingar upplevdes svåra att bemöta då kommentarerna handlade om barnets utseende 

och att det inte hade samma hudfärg som adoptivföräldrarna.  

 

Inget svenskt bidrag på forskarnivå har återfunnits av studier som specifikt intresserar sig för 

relationen mellan adoptivfamiljen och samhälleliga instanser.  2015 utfördes dock ett svenskt 

examensarbete på avancerad nivå som behandlade behovet av stöd från barnavårdscentralen för 

adoptivfamiljer (Karlsson & Munthe) I resultaten av studien som bestod av åtta kvalitativa 

intervjuer med BVC-sjuksköterskor framkom att familjer med adopterade barn har ett stort 

behov av stöd från BVC-sjuksköterskan och bland annat föreslår de att BVC bör erbjuda tätare 

kontakt initialt, redan innan ett första läkarbesök (2015, s. 29). De har även uppmuntrat till 

forskning kring hur adoptivfamiljer upplever att ta emot stöd från BVC. Utifrån en 

litteraturgenomgång av åtgärder utförda för internationellt adopterade barn och adoptivfamiljer 

i USA menar Welsh m.fl. (2007, s. 302-303) att adoptivföräldrar, professionella inom 

skolväsende, sjukvård och socialtjänst har blivit tvungna att själva driva utvecklingen av 

åtgärder samtidigt som det finns en avsaknad av nödvändig praktisk ledning för hur resurserna 

och åtgärderna bäst skall fördelas. 

 

Sammantaget pekar tidigare studier på att adoptivföräldrar upplever att välriktat stöd och 

support för familjen är viktigt för dem och att det professionella stödet från sjukvård, 

skolväsende och socialtjänst skulle behöva förbättras. 
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Teoretisk anknytning 

Som tidigare nämnts är inom adoptionsforskning den vanligaste inriktningen socialpsykologi 

då man undersökt adoptivbarns hälsa och hur de klarar sig. Inom utvecklingspsykologi har 

anknytningsteori använts för att förstå adoptivbarnens anknytning till den nya familjen och hur 

anknytningen grundläggs.  Då denna studie intresserar sig för upplevelser i förhållande till egna 

resurser kan Amartya Sens Capability Approach (CA) vara ett perspektiv som lämpar sig väl 

för att undersöka de aktuella forskningsfrågorna. Intressant i detta sammanhang är också det 

faktum att de par som adopterar oftast har höga inkomster. Detta kan tänkas innebära att de 

föräldrarna har tillgång till fler resurser och även större handlingsutrymme för sitt barns 

räkning. CA är alltså ett lämpligt verktyg för att utforska hur det handlingsutrymmet är format 

och hur det används. 

 

The Capability Approach 

Amartya Sens forskning inom välfärdsekonomi lade grunden till det teoretiska perspektivet 

Capability Approach som han utvecklat från 80-talet och framåt (Robeyns, 2016). Senare har 

framförallt Martha Nussbaums bland andra forskare utvecklat konceptet inom 

samhällsvetenskapen (Giullari & Lewis, 2005, s. 12). Gemensamt för Sen och Nussbaums 

versioner av CA är att uppmärksamma ojämlikheter i capabilities (kapaciteter eller 

möjligheter), istället för ojämlikheter i materiella resurser, resultat och preferenser. (Giullari & 

Lewis, 2005, s. 12). 

 

I Development as Freedom (2000, s. 13-15) menar Sen att trots ekonomisk utveckling och att 

fler och fler länder blir demokratiska, förekommer fortfarande t.ex. fattigdom, politiskt förtryck 

och ringa utveckling vad gäller t.ex. kvinnors inflytande. Dessa utvecklingsproblem kan vara 

förekommande både i fattiga och rika länder. Centralt i vad som hindrar utvecklingen är enligt 

Sen, ens personliga frihet (individual agency). En persons frihet bestäms av ens möjligheter 

eller hinder av sociala, politiska eller ekonomiska tillfällen. Dessa sfärer är i CA starkt 

sammankopplade och påverkar varandra. Ett viktigt argument av Sen enligt Giullari och Lewis 

(2005, s. 12-13) är att individuell frihet i aktörskap (agency) är den verkligt drivande kraften av 
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social förändring, mer än ekonomisk tillväxt. Att enbart mäta välstånd (well-being) har starka 

begränsningar i det faktum att man missar individens egen roll och handlingsutrymme för att 

försäkra sig sitt välbefinnande.  De menar att Sen har argumenterat att det är möjligt att ge upp 

en del av sitt eget välbefinnande genom att hjälpa någon annan. CA har ofta applicerats på 

jämställdhet mellan könen och exempelvis kan dess logik enligt Giullari och Lewis appliceras 

på kvinnor, som istället för lönearbete, väljer att ta familjeansvar eftersom det är det rätta utifrån 

vad de anser vara det ”goda alternativet”. 

 

Giullaris och Lewis (2005, s. 12) menar att en persons ”individuella frihet” är baserad på hur 

individen anses ”bör” agera och vad individen har anledning till att själv anse vara värdefullt. 

Den faktiska friheten bygger alltså på inte enbart ekonomiska resurser (means) utan också på 

vad man kan göra eller kan vara (functionings). Robeyns har gett följande exempel på 

funktioner (2005, s. 99). Att vara vid god hälsa, att ha utbildning eller att man reser eller tar 

hand om ett barn. Den faktiska friheten beror även på de personliga, sociala och omgivande 

faktorerna (conversion factors) som kan påverka ens förmåga att omvandla resurser (means) till 

funktioner (functionings). Conversion factors kan vara t.ex. att ha tillgång till en bil som man 

sedan använder för att resa. Personliga konverteringsfaktorer är exempelvis fysisk hälsa, 

läsförmåga eller intelligens och sociala konverteringsfaktorer är relaterade till bland annat 

policy, normer och klass.   

 

Det mest centrala begreppet i denna studie är capabilities, vilket till skillnad från funktioner är 

den verkliga möjligheten att utföra en funktion då man ser till vilken kombination av potentiella 

funktioner som är tillgängliga för en individ. CA synliggör således välstånd enligt ett holistiskt 

perspektiv där man ser att människor kan tvingas välja mellan t.ex. funktionen av att ha ett jobb 

för behövd ekonomisk försörjning och funktionen av att vara hemma och ta hand om barn.  

 

Exakt vilka funktioner och vilka capabilities eller vilket handlingsutrymme (som capabilities 

vidare kommer att kallas) man bör studera och analysera råder enligt Robeyns (2016) ingen 

enighet om. Dock menar hon att Sen har lagt vikt vid att låta individerna i studien själva 

bestämma, prioritera, och väga vad de anser värdefullt, effektivt och bestående. 
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Applicering av teori 

I den här studien applicerar jag Capability Approach på familjer med nyligen adopterade barn 

för att utforska det handlingsutrymme de har för att ta hand om sina barn som de själva uppfattar 

på bästa sätt. Eftersom de flesta adoptivfamiljer redan är relativt välbärgade och kan ha 

ekonomiska resurser (means) för att hjälpa barnet utöver samhällets befintliga resurser, är det i 

linje med CA möjligt att vidare utforska hur man då använder detta handlingsutrymme i relation 

till personliga, sociala och omgivande faktorer, vilket också påverkar familjernas 

handlingsutrymme för funktionerna som tjänar deras välbefinnande som familj med 

adoptivbarn. Jag har valt att både fokusera på välbefinnande för barnen och familjen per se men 

också deras välbefinnande i relation till familjer generellt (ospecificerad konstellation) som inte 

har adoptivbarn. Rent konkret intresserar sig studien för alla samhälleliga instanser och 

kontaktytor så som myndigheter, adoptionsorganisation, skola, vård till att även omfatta 

användandet av personliga nätverk och adoptionsrelaterade nätverk.  

 

Teorikritik 

Rawls primary goods teori hade även varit applicerbart eftersom den likt CA sträcker sig 

bortom ekonomiska resurser (Brighouse & Robeyns, 2010, s.1) Dock finns ej samma breda 

individualistiska applicerbarhet som i CA. Social primary goods är det basala som alla främst 

behöver bortsett från allt de vill ha rent individualistiskt, exempelvis åsiktsfrihet och 

rörelsefrihet. (Brighouse och Robeyns, 2010, s.1) Den här uppsatsen bygger på förståelsen att 

individer och även familjer som i detta fall har olika behov men även olika hinder och den är 

därför mer föreningsbar med CA. Även om appliceringen av CA är effektiv i studiens analys 

finns kritiska aspekter att beakta med teorin i sig. Hartley Dean har uppmärksammat att CA i 

klyftan mellan individens aktörskap och strukturens makt är tydligt individualistiskt liberal 

(2009, s. 273). Hen har argumenterat att CA visserligen är ett bra verktyg för att synliggöra 

centrala mänskliga funktioner hos individen som t.ex. förmågan att använda sina sinnen, att 

tänka och resonera. Men det tänkta subjektet är abstrakt menar Dean och CA missar de 

kapitalistiska strukturer som påverkar val och möjligheter. Huvudsakligen menar hen att en 

forskning om behov och rättigheter vore bättre lämpad för emancipatorisk politik än att forska 

om individers handlingsutrymme (2009, s. 261). Rent konkret i det valda ämnen förefaller det 

dock mer intressant att utforska adoptivfamiljernas upplevda handlingsutrymme i första hand 
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och sedan följa diskussionen därifrån. Dessutom åtnjuter adoptivfamiljer och adoptivbarn exakt 

samma rättigheter som familjer med biologiska barn.   

 

Metod och Data 

Metodval 

Metodvalet för den här studien är semistrukturerade intervjuer. Intervjuer är inom den 

kvalitativa inriktningen antagligen den vanligaste forskningsmetoden bland både studenter och 

forskare (Ahrne & Svensson (red.) 2015, s.34). Valet av intervjuer som metod är baserat på 

metodens förmåga att få insikt i olika sociala miljöer, enskilda personers upplevelser och 

förmågan att få större kunskap om sociala förhållanden. Men valet är också delvis baserat på 

kunskap från tidigare forskning av ISF (2016) som visar på att en stor majoritet av 

adoptivföräldrar är höginkomsttagare. För att vidare kritiskt utforska familjernas reella 

handlingsutrymme är därför intervjuer en passande metod för att få en breddad kunskap om 

adoptivfamiljers situation och upplevelser av samhället. Semistrukturerade intervjuer lämnar 

mer möjlighet för öppna frågor då svaren lättare kan bli mer varierade och uttömmande 

samtidigt som man håller sig till en mall för att uppnå en viss struktur i intervjun och frågorna. 

 

Urval 

Det hade varit intressant att studera någon av de mindre vanliga grupperna som ensamstående 

adoptivmammor och i framtiden homosexuella par som adopterat men jag mig tvungen att göra 

tydliga avgränsningar i sökandet efter intervjuobjekt och därför i slutändan söktes par som 

adopterat och haft barnet i minimum ett halvår och maximalt fem år. Dvs. att de genomfört en 

adoption 2012-2016. Barnet fick inte heller vara äldre än 8 år vid adoptionstillfället vilket ändå 

är ovanligt. 

 

Däremot specificerade jag inte i mitt informationsblad (Bilaga.1) om studien huruvida barnet 

fick vara funktionshindrat eller ej och intervjuobjekt från hela Sverige söktes. Intervjuerna 
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kunde göras i ett fysiskt möte i Stockholmstrakten men kunde även utföras över video-samtal 

på internet.  

 

Det slutliga urvalet blev föräldrar från fem olika familjer. Fyra stycken var par varav ett av 

dessa par var boende utanför Stockholm. I den femte intervjun intervjuades enbart mamman, 

även hon från Stockholm. Adoptivbarnen kom alla från olika länder och världsdelar. Ecuador, 

Kenya, Nigeria, Sydkorea och Filippinerna. Alla barn utom ett var adopterat genom 

Adoptionscentrum och alla adoptionerna ägde rum 2012 till 2015 förutom ett barn som blev 

adopterad 2008. Det barnet hade dock ett syskon adopterat inom det för studien önskade 

intervallet 2012-2016.  

 

Etiska överväganden 

Min studie har följt Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer fullt ut. Alla deltagare blev 

informerade i förväg om studiens syfte, att medverkan var frivillig, att deras identiteter inte 

skrevs ut och att försiktighetsåtgärder togs för att behålla deras anonymitet. Deltagarna 

informerades i förväg om att intervjun spelades in och att de hade rätt att avbryta sin fulla 

medverkan i studien utan att förklara varför. Dessutom blev alla deltagare informerade om att 

all information samlad om dem enbart skulle användas i denna studie. Med vetskap om barnens 

härkomst i kombination med övrig unik information om familjerna ökar deras igenkännbarhet. 

I resultatdelen förekommer ändå citat som exemplifieringar av familjernas  upplevelser. För att 

bevara deras integritet och anonymitet så väl som möjligt men skilja deras citat åt refereras 

familjerna till som familj 1, 2, 3, 4 och 5. 

 

Praktiskt genomförande 

Socialtjänsten eller adoptionsorganisationerna lämnar inte ut några uppgifter om potentiella 

familjer. Därför spreds istället ett informationsblad (Bilaga .1) om studien på sociala medier 

och i adoptionsrelaterade grupper på Facebook. I dessa informationsblad angavs att jag som 

genomför studien själv är internationellt adopterad. Ingen vidare information kring det uppgavs 

men förhoppningen var att locka fler intressenter genom att de skulle förstå mitt intresse för 

ämnet. Spridningen av informationsbladet resulterade i fem intervjutillfällen som genomfördes 
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mellan den 23 april och 8 maj 2016. Fyra av dem i hemmet hos adoptivfamiljerna och en över 

Skype eftersom familjen bodde utanför Stockholm. Fyra intervjuer var med båda föräldrarna 

medan en av intervjuerna genomfördes med endast ena föräldern.   

 

Från början var målet att utföra fler intervjuer och att utföra en testintervju. Tyvärr var det få 

som svarade på informationsbladet och därför uteslöts det alternativet. Alla medverkade föreföll 

dock trygga under intervjun och i tre av fallen där intervjuerna ägde rum i deltagarnas hem 

fanns även barnen närvarande i hemmet.   

 

Den genomsnittliga längden på intervjuerna var en dryg timme och intervjuerna följde 

strukturen av en intervjuguide (Bilaga. 2) som var konstruerad för att reflektera 

frågeställningarna och det teoretiska perspektivet. Guiden bestod inledningsvis av ett antal 

kortare bakgrundsfrågor rörande både föräldrarna och själva adoptionsprocessen fram till att de 

i praktiken fick vårdnaden om barnet. Detta för att både under själva intervjun förstå subjektens 

situation bättre, men också för att bättre kunna analysera resultaten. Därefter följde 

intervjuguiden en semistrukturerad mall där frågorna uppmuntrade till mer eftertänksamhet i 

svaren som t.ex. den första längre frågan. Varifrån i samhället upplever ni att ni fått som 

starkast stöd efter det att ni fått ert barn? Den semistrukturerade naturen av intervjuerna 

skapade mycket utrymme för intressanta följd och fördjupningsfrågor. Frågorna i alla intervjuer 

ställdes i samma ordning med inte ordagrant alla gånger. Intervjusubjekten återkom även ibland 

till tidigare frågor och tilläts tala vidare då om de tidigare frågorna. 

 

Analysprocessen 

Alla fem inspelade intervjuer skrevs ut i sin helhet och lästes igenom flera gånger. I 

analysprocessen lades fokus på vad som sades och inte hur informanterna berättade sina 

upplevelser och erfarenheter. I det efterföljande kodningsarbetet valde jag att använda 

färgkodning och markerade relevanta delar i texten i olika teman. De valda temana kom att 

reflektera intervjufrågorna men ofta överlappade olika teman varandra. Huvudsyftet var att söka 

efter en helhet som kunde ses som representativ för en handlingsutrymme-uppsättning 

(capability set). Efter att flertalet teman började utkristallisera sig valdes konkreta intervjucitat 

som var representativa för sina teman. De slutligen valda temana baserades på följande 

funktioner. 
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Funktioner relaterade till myndigheter och resursinstanser för adoptivfamiljer: 

 

 Myndigheteter och tjänster för adoptivfamiljer 

 Förskola och grundskola 

 Hälsomässig omsorg 

 

 

Funktioner relaterade till privatliv och sociala nätverk: 

 

 Familjenormen 

 Sociala nätverk 

 

Metodkritik 

Ett tänkbart alternativ till intervjuer kunde ha varit enkäter utskickade via mail eller på internet 

och man kunde således nått ut till många fler familjer och uppnått större generaliserbarhet. 

Frågeställningarna kunde ha varit desamma eller likartade men i slutändan hade resultaten inte 

återfått samma djup i svaren som man kan uppnå då man är i ett fysiskt möte med respondenten. 

Därför skulle enkätmetoden fungera väl i en påbyggande studie. 

 

Att intervjua föräldrarna och inte barnen föreföll lämpligast till följd av valet att intervjua 

familjer som fått sina adoptivbarn inom de senaste fyra åren innan studien påbörjades. För att 

utforska varians inom gruppen adoptivfamiljer kunde man även i informationsbladen ha sökt 

efter ensamadopterande mödrar. Kritik för att denna grupp ej inkluderades framfördes av ett 

antal ensamadopterande mödrar och det går bara att konstatera att den gruppen ej inkluderades 

till följd av avvägd avgränsning i studieobjekt och att de vid senare tillfälle kan inkluderas i en 

jämförande studie. 
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Adoptivfamiljerna skiljde sig åt på flera sätt då t.ex. ett par bodde utanför storstadsmiljö, ett par 

hade genomfört den ena av sina adoptioner enskilt, utan hjälp från en adoptionsorganisation 

och ett barn var lite äldre vid hemkomst. Tidsavgränsningen för genomförda adoptioner sattes 

till 2012-2016 eftersom familjen då hunnit uppleva den initiala anknytningsperioden och för att 

lång tid inte heller har förflutit för respondenterna för att återkalla upplevelserna i minnet och 

berätta om dessa.  

 

Slutligen bör det framföras att jag själv är internationellt adopterad vilket kan medföra en viss 

bias genom att påverka svaren hos respondenterna som föräldrar till adopterade barn eftersom 

de förhåller sig till vem intervjuaren är. Ryen menar att resultatet är en spegling av samspelet 

emellan oss. Verkligheten är något som vi konstruerar tillsammans, (2004, s. 93-94 och 191-

192). I forskarrollen är målet att hålla sig objektiv men min egen erfarenhet kan spela in på 

resultatet ändå. 

 

Resultat 

I det här avsnittet presenteras sex olika teman som är baserade på empirin; dvs. utifrån de 

funktioner som respondenterna i intervjuerna själva upplevde som viktiga. Dessa teman har 

delats in under två olika huvudkategorier för lättare presentation och utgör adoptivfamiljernas 

olika handlingsutrymmen. Först presenteras handlingsutrymme att tillgå myndigheter, omsorg 

och samhällsfunktioner. Därefter presenteras handlingsutrymme att tillgå funktioner för 

familjestöd relaterade till privatliv och sociala nätverk. Resultaten av empirin kommer under 

dessa teman att analyseras utifrån frågeställningen och Sens capability approach. 

 

Samhällsfunktioner 

Myndigheter och tjänster adoptivfamiljer 

Initialt då barnet kommer till Sverige med sin nya familj är det för familjen oavsett om 

adoptionen var svag eller stark en viktig funktion att kontakten med svenska myndigheter är 
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välfungerande. Med CA kan exempelvis Resurscentrum, Skatteverket eller Försäkringskassan 

ses som viktiga instanser eller viktiga delar av de samhällsfunktioner som är med och skapar 

ett handlingsutrymme för adoptivföräldrar.   

 

Alla respondenter menade på att upplevelserna de haft med barnen berodde till stor del på 

barnens bakgrund innan adoptionen vilket är i linje med Cederblads resonemang (2003, s.29-

31 och 37). Men oberoende av barnens bakgrund upplevde de flesta respondenter viss svårighet 

relaterad till avsaknaden av personnummer. Tydligast var detta ett problem för de respondenter 

med svag adoption som behövde få adoptionen beviljad i Sverige. 

  

De fyra familjerna boende i Stockholm kände sig priviligierade i den mening att de upplevde 

att många instanser i Stockholm hade mycket samlade erfarenheter av adoption.  

”Jag tänker ju att det är väldigt fördelaktigt med myndigheter när man bor i Stockholm, för dels finns 

ju öppna förskolan och Spira och sen att det finns, Duvnäs. Man kan kontakta dem om man upplever 

svårigheter.”(familj 1) 

Men samtidigt pekade familjerna boende i Stockholm på skillnader mellan kommuner. Dock 

skiljde sig alla respondenters erfarenheter åt då t.ex. en familj upplevde stora problem med 

försäkringskassans handläggningserfarenhet av adoptionsärenden. Barnet i den familjen hade 

spenderat mycket kort tid tillsammans med adoptivföräldrarna. Föräldrarna i en familj med ett 

äldre barn med tecken på tidigare traumatiska upplevelser ansåg att de fått stort stöd av 

Stockholms stad, Resurscentrum och BUP. Men den sistnämnda familjen upplevde ändå att det 

fanns mycket oförståelse om adoption bland handläggare rent allmänt. Samtidigt menade ena 

respondenten i den familjen att det informeras och berättas för lite om problemen med att 

adoptera äldre barn, barn i skolålder. 

”…och det tycker jag är jättedåligt, just det att det adopteras barn idag som är äldre, många i 

skolåldern. Men det är ingen som informerar före och berättar det. Man pratar lite om det men man 

måste ta mycket mera plats i samhället.” (familj 2) 

Övriga familjer som alla kommit hem med barn yngre än fyra år upplevde ej samma höga grad 

av problematik eller behov av stöd från svenska myndigheter.   

”... vi har inte haft så mycket kontakt med myndigheter. Men vi har ju skolval. Och dagisval har varit 

samma för oss som för alla andra egentligen.” (familj 1) 
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Ett av paren som hade tillbringat flera månader i värdlandet med adoptivbarnet innan de kom 

till Sverige hade känt att de inte behövde särskilt mycket stöd eftersom barnet redan haft tid att 

anförtro sig till den nya familjen och börjat tala svenska.  

 

Sammantaget förekom viss variation mellan familjernas upplevelse av myndigheterna och 

stödinstanserna. Barnets bakgrund innan ankomsten till Sverige kan tolkas som en personlig 

konverteringsfaktor för familjerna eftersom resultaten tyder på att barnets bakgrund kan 

påverka det upplevda behovet av stöd för en specifik adoptivfamilj. Att känna sig privilegierad 

på grund av att de har bättre tillgång till funktioner och stöd för adopterade för att de bor i 

Stockholm är även det en förändring i upplevelsen av det totala handlingsutrymmet en familj 

har. 

”Nej, jag tycker liksom att det är… Spira verksamheten, där vi hängde jättemycket, den var suveränt 

bra. Man träffade ju andra adoptivföräldrar. Och barnen träffade barn de kunde leka med. För de var 

ju äldre också, för det var ju inte bara en öppen förskola med bäbisar.” (familj 1) 

Vid intervjutillfället hade en familj i Stockholm ej ännu tillgång till Spira (pedagogisk 

verksamhet för adopterade barn), men hade velat ha det, men den familjen hade andra 

personliga resurser som till exempel umgänge med en annan familj med rötter i barnets 

ursprungsland.  

 

Gemensamt för alla familjer var att de genomfört åtminstone en adoption genom 

Adoptionscentrum (AC). Upplevelsen av AC som stöd efter hemkomst varierade men var 

överlag positiv.  

 ”Det första barnet, om jag får lyfta in, hade problem med förskolan, var ju en känsligare kille, honom 

sökte jag hjälp via Adoptionscentrum för och fick kontakt med någon som kunde ge råd i 

adoptionsspecifika fall. hur vi skulle tänka när han hade så svårt att vara på förskolan. Och då fick jag 

hjälp därigenom att strukturera upp behovet vi hade till förskolan.” (familj 3) 

”…att han hade ont i magen innan förskolan och mådde väldigt dåligt. Då kände jag att jag saknade 

någon som kunde råda mig. För det finns inte, då är man tvungen att leta på Adoptionscentrums 

hemsida efter någon som har kompetens och sagt till Adoptionscentrum att de kan bistå. Och så fick 

man mejla lite och få lite råd så jag hittade ju hjälpen, men den är inte tillgänglig för alla.” (familj 3) 
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Den kritik som fanns mot AC var snarare riktad mot dem som organisation eller deras 

handläggning av adoptionsärenden inför adoption. De flesta respondenter upplevde att AC för 

deras barn efter adoptionen var en positiv tillgång för dem. 

 

Fastän de flesta respondenter var nöjda med stöd från svenska myndigheter fanns alltså några 

rent resursmässiga brister som uppmärksammades. Det går dock inte utifrån empirin att dra 

några definitiva slutsatser kring det eftersom urvalet är för litet. Bor man i Stockholm finns 

resurser att tillgå för adopterade vilket de familjer boende där upplevde som en värdefull 

tillgång. Dock var familjen utanför Stockholm som kom från mindre ort ej missnöjd över detta. 

 

Förskola & grundskola 

Upplevelsen av barnens skolgång var inte helt entydig men pekade ändå mot vissa potentiella 

svårigheter. Det gällde framför allt vid lämning och om adoptivföräldrarna upplevde oförståelse 

från föräldrar, lärare och andra barn. Alla familjerna ansåg att det fanns ett extra 

informationsbehov i förskolor och skolor om att både förklara sin familjesituation för föräldrar, 

lärare och andra barn. Familjen som adopterat ett äldre barn upplevde att skolgången från början 

hade varit väldigt svår men föräldrarna menade på att det berodde mycket på tidigare trauma 

och att barnet hade fått försenad utveckling. Samtidigt fanns det täcken på tydligt aktörskap 

utav flera av föräldrarna. 

”Men jag kan tänka mig att nästa steg är väl att börja i förskoleklass. Jag tror att jag kommer känna 

behov av att få information och att kunna informera personal. Nu har jag ju en dagisgrupp som känner 

honom. Jag har frågat lite under hand, de som också har haft ett generellt fokus på att alla är olika. 

Och då utifrån de generella frågeställningarna vi har pratat om, att man ser olika ut, att man kommer 

från olika länder. Man pratar olika språk.” (familj 4) 

Den andra situationen som de flesta informanterna upplevde var att lämningen på förskola 

kunde vara eller varit problematisk. Barnen kände sig inte trygga att lämnas själva på dagis 

menade de. Men samtidigt menade alla informanter att de nödvändigtvis inte hade att göra med 

att deras barn var adopterat.  

”Visst var det ett jobbigt första år för oss när vi lämnade och så där. Väldigt lång inskolning, väldigt 

korta dagar och sen efter ett år släppte det helt och hållet. Vi såg inte att det nödvändigtvis hade med 

adoption att göra, utan så kan det vara för många barn menade personalen.” (familj 4) 
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Det handlingsutrymme adoptivfamiljerna hade i relation till barnens skolgång var brett. 

Föräldrarna förklarade för barnen om rasism i skolan och genom att t.ex. diskutera adoption 

med andra föräldrar och med lärare, vilket flera av adoptivföräldrarna gjorde, hade de själva 

möjlighet att vara sina barn behjälpliga. Även denna funktion har en relation till den personliga 

konverteringsfaktorn att ha adopterat barn.  

 

En annan personlig konverteringsfaktor i två av familjerna är att en av adoptivföräldrarna talar 

språket barnet började utvecklas med i sitt ursprungsland. De får då tillgång till 

modersmålsundervisning. Övriga familjer har i alla fall medvetet velat skapa kulturell 

anknytning till ursprungslandet genom att berätta om landet, de innehar artefakter från landet 

och genom att äta maträtter med anknytning dit. Enligt CA skulle ”ursprungsland-kulturellt 

kapital” inte alls vara uteslutet som en viktig funktion om bara familjerna eller barnen själva 

ansåg det vara av vikt för dem Att barnen kan få modersmålsundervisning tyckte de berörda 

föräldrarna var väldigt positivt och egenskapen kan ses som en positiv personlig konverterings 

faktor till god utbildning.  

 

Hälsomässig omsorg 

Under det här temat inkluderas omsorg av familjen själv men också den kontakt med vården 

som familjen haft. Det förekom viss oro för barnens utveckling och framtid men då exempelvis 

logoped, BUP och psykolog är tillgängliga resurser så var det enbart föräldrarna med det äldsta 

adopterade barnet med tecken på att ha upplevt trauma som upplevde en större oro för 

exempelvis förekomsten av en beroendegen hos adoptivbarnet. En annan familj menade på att 

många barn som inte är adopterade också upplever problem som folk tänker är kopplade till 

adoptivbarn.  

”Men i och med att han var äldre när han kom så var det väldigt struligt på förskolan. Om det hade 

varit struligt med ett barn i samma ålder som kommit dit oavsett bakgrund? Så jag tror att det kunde 

ha varit samma situation, för att han kom in emellan avdelningarna, han hade inte blivit inskolad på 

rätt sätt.” (familj 2) 

”Han (maken) är mycket oroligare för att något ska gå fel med ohälsa eller speciella behov eller något 

sånt. men jag ser inga sådana tecken alls nu om man jämför med andra barn, men han skickar gärna 

med någon extrafråga när vi ska till BVC.” (familj 4) 

De upplevde samtliga att det var viktigt att vården var välinformerade om vård av adoptivbarn.  
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”Innan han fick personnummer då vi kom till sjukhuset, då blev vi inslussade i separat rum som om 

han hade värsta pesten, stanna här vi vet inte vad vi kommer smitta alla med. Sen när han fick 

personnummer, då var han som vilket annat barn, för att då viste man. Och fram till att du får 

personnummer, får du inte gå till allmänsjukvården. utan då måste man gå till privatläkare, och det är 

liksom lite mer besvärligt.” (familj 5) 

”Det är ju såna saker, man kan inte fixa pass och sådana saker. Det är ju klart en frustration för det 

tar tid, men ok, då får det ta tid.” (familj 1) 

Det fanns en uppfattning hos de flesta respondenterna att man borde få ännu smidigare tillgång 

sjukvård för barnet, speciellt eftersom barnen är tvungna att genomgå tropikundersökning och 

anmälan till BVC. Vissa av barn till respondenterna hade förutom trauma även fysiologiska 

sjukdomar de behövde vård för. Utan personnummer upplevde respondenterna situationen för 

deras barn som svårhanterlig i relation till sjukvården och de upplevde att de borde ha fått bättre 

stöd ändå under den korta men viktiga första period då de ej hade personnummer.  

 

Hälsomässig omsorg som funktion kan även kopplas till föräldrarnas egna omsorg av barn. 

Resultaten visar på att familjernas ekonomiska tillgångar (means) ofta var till hjälp i dessa 

situationer. I linje med adoptionsbidragsundersökningen av ISF (2016) som visade att de flesta 

som adopterar har goda ekonomiska resurser så hade de flesta respondenter en månadslön runt 

40.000kr eller uppåt. Trots detta hade de höga adoptionskostnaderna påverkat flera av 

familjerna. Adoptionsbidraget om 40.000 kr (70.000 kr från 2017) är först möjliga att erhålla 

då barnet har blivit svensk medborgare och har fått personnummer.  

”Ja vi hade ju en hyreslägenhet inne i stan som blev ombildad till bostadsrätt, så där fick vi ju loss 

adoptionspengar till första adoptionen, och sen den andra, där har det ju varit hattigt med jobb hit och 

dit. Vi har lyckats liksom hålla näsan över vattenytan gentemot myndigheterna. så att det har gått 

vägen ändå. Men det har ju varit besvärligt. Jag har ju valt att ha lite jobb vid sidan om, lite enklare 

jobb, så att vi skulle kunna ägna mer tid åt barnen” (familj 5) 

”vi har försökt hålla korta dagar fortfarande, och har ekonomisk möjlighet att båda inte jobbar heltid 

hela tiden. så han kan hämtas tidigare.” (familj 4) 
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Privatliv och privata nätverk 

Sociala normer 

Sociala normer är i CA en del av de sociala konverteringsfaktorer som kan påverka ens tillgång 

till olika funktioner (Robeyns, 2003, s. 12). Flera av intervjufrågorna var direkt eller indirekt 

relaterade till hur vida adoptivföräldrarna själva upplevde sin situation som adoptivfamilj i 

förhållande till andra familjer. Sammantaget fanns det inget entydigt svar men gemensamt för 

de flesta av respondenterna var att de alla hade upplevt oförståelse på olika sätt i samhället. 

Detta hade de upplevt i direkta möten med andra personer de hade mött och talat med. Den 

oförståelsen handlade då ofta om uppfattningen av familjekonstellationen eller barnens och 

föräldrarnas relation till varandra.  

 ”Jag tycker folk tittar på oss. På våra hudfärger. Jag kommer gåendes, och de tittar på honom, man 

ser att de tänker, att de tittar för att vi har olika hudfärger. Ett svart barn säkert ännu mer. Men det 

ser ju jag.” (familj 2) 

”Man går in på Lidl med barnen och så ser man att andra barn börjar prata med sina föräldrar, och 

tittar lite såhär.” (familj 3) 

I ena änden av spektrumet fanns en viss oro för ett utanförskap och i andra änden fanns åsikten 

att de inte brydde sig så mycket ändå om andra tyckte att de var annorlunda eller inte.  

”Ja jag märker ju av att en del tittar och funderar, Men det är mer deras problem än mitt problem” 

(familj 1) 

”Här i Sverige är det mycket lättare, för det är så många konstellationer av familjer. Så, men i ett 

annat land kanske. då är det ett frågetecken.” (familj 5) 

Eftersom en ”adoptivfamilj” skiljer sig från den traditionella idén om kärnfamiljen är 

adoptivfamiljen utanför normen men samtidigt återfinns uppfattningen att Sverige är ett land 

på väg ifrån den traditionella uppfattningen. Respondenterna tillfrågades även om deras barn 

upplevt rasism eller oförståelse (respondenterna informerades att tolkningen av innebörden av 

ordet rasism var fri). Men flertalet menade att deras barn ännu inte upplevt någon sådan, men 

flertalet förväntade sig att det skulle komma att inträffa en sådan situation. De tillfällen då de 

menade att barnen faktiskt upplevt rasism eller oförståelse var kopplade till situationer i skolan 

och analyseras närmare under temat skolgång.  
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Att ha ett adopterat barn är en potentiell konverteringsfaktor men hur vida den är positiv eller 

negativ står ej helt klart men alla familjer menade åtminstone att det finns en viss oförståelse 

för adoptivfamiljer men hur de sedan hanterade situationen skilde sig åt.  

 

Sociala nätverk 

En funktion för trygghet för adoptivfamiljerna är deras kontakt och relation med andra 

adoptivföräldrar. Med sociala nätverk menades både informella kontakter med vänner, 

vängrupper, formella organisationer och internetbaserade nätverk. Alla respondenter utom ett 

par hade initialt nåtts via Facebookgrupper. Paret som ej nåtts via Facebook hade även de 

erfarenhet av Facebookgrupper men graden av aktivitet mellan alla respondenter varierade. Det 

fanns ändå tillgängligt som en resurs ansåg de flesta. Samtliga familjer ansåg att sociala medier 

var bra för att hålla kontakten och kunna diskutera med andra adoptivfamiljer, både med de 

som de redan kände och träffat tidigare och andra som de ej kände personligen.   

”Jag har ju fått funderare från min dotter om hennes bakgrund, Det har hon ju frågat, Och då har jag 

ju frågat i det nätverket hos dem som ligger lite före oss i utvecklingen. Som själva är adoptivförälder” 

(familj 5) 

”Vi har en familj här i stan som vi träffade första gången…som har en dotter, som är ett halvår yngre 

än vår dotter. Och de träffar vi väldigt ofta. Och de ska vi semestra med i sommar. De finns en familj 

i Linköping som vi också träffar. Sen har vi kontakt via Facebook. Och har lite mindre kontakt med 

några vi träffar nån gång. Och sen har vi familjen som vi träffade då vi reste med när vi fick vår son. 

Det är ett barn också som vi träffar ett par gånger varje år. Och de killarna har ju följts åt ända sen 

barnhemmet.” (familj 1) 

Alla familjer menade på att sådana informella kontakter var viktiga för dem för att låta barnen 

träffa andra med liknande erfarenheter som de själva. Två av familjerna var även med i 

föreningar för familjer med adopterade från barnens ursprungsland där träffar ingick för 

familjerna. Ena familjen som var i en sådan förening såg det en tillgång att kunna samtala och 

fråga andra familjer, exempelvis de som hade äldre barn. 
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Diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka adoptivföräldrars upplevelse av stödfunktioner 

och samhällsservice under de första fem åren efter hemkomst med adoptivbarnet eftersom det 

är viktigt att få ett perspektiv på stödet från samhället under de tidiga åren då det adopterade 

barnet knyter an till familjen. 

 

Hur upplever adoptivföräldrar att de kan utnyttja de samhälleliga kontakter och 

stödinstanser som finns tillgängliga för dem? 

 

Alla adoptivfamiljer uppvisade i relation till myndigheter, skola och vårdkontakt att det fanns 

viss problematik efter ankomst till Sverige med barnet. Utöver att de upplevde vissa 

rutinmässiga och resursmässiga frustrationer ansåg de att det ofta fanns kompetens tillgänglig 

för adoptionsspecifikt stöd även om man ibland var tvungen att söka extra mycket för att hitta 

sådant. Adoptivföräldrarna upplevde överlag att Adoptionscentrum var en värdefull resurs för 

att få information och support ifrån efter adoptionen.  

 

Trots att familjerna upplevde en del problematik kring inskolning och fördomar mot barn och 

familj så upplevde alla att de hade möjlighet att förhålla sig till dessa problem på förebyggande 

sätt. Fördomar och okunskap om adoptivfamiljer hade uppmärksammats av föräldrarna men det 

är inget som de vill fästa för stor uppmärksamhet kring. I en familj där föräldrarna berättade att 

deras adopterade barn hade upplevt traumatiska händelser innan adoptionen återfanns dock 

problematik i skola och föräldrarna upplevde brist på kunskap och förståelse i övrig 

samhällsservice som de hade tagit del av. Det upplevdes även av föräldrarna boende i 

Stockholm som fördelaktigt att bo där eftersom där finns resurser för adopterade barn som ej 

återfinns i glesbygd, men familjen boende på mindre ort visade dock inget vidare missnöjde 

över situationen. Till familjernas fördel för deras handlingsutrymme var överlag goda 

ekonomiska resurser och möjligheten till sociala nätverk adoptivfamiljer emellan. Utnyttjandet 

av sociala nätverk på internet relaterade till adoption, fysiska träffar med grupper eller 

föreningar av adoptivfamiljer och privata kontakter och möten med andra adoptivfamiljer 

ansågs alla respondenter vara av vikt för dem. Hur mycket de själva utnyttjade dessa 
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möjligheter skiljde sig åt mellan alla familjer. Gemensamt var att de fann support och förståelse 

och även vänskap genom dessa relationer.  

 

I relation till tidigare studier av adoptivföräldrars upplevelse av föräldraskapet och samhälleliga 

stödinsatser återfinns stöd för tidigare resultat i den här studien. Som vi sett i Smits (2010, s. 

255-256) och Rykkjes (2007, s. 509-510) studier, uppvisar adoptivföräldrarna en viss oro för 

hur deras adopterade barn skulle klara sig och även i dessa tidigare studier återfanns en oro över 

att vårdpersonal inte skulle förstå deras behov.  Likt i den kanadensiska studien (Dhami m.fl., 

2007, s. 169-170) där de menar att barnets bakgrund innan adoptionen har stor inverkan på tiden 

efter, uppvisar tecken på ett traumatiserat barn i den här studien att adoption som äldre än 

spädbarn möjligtvis kan leda till att adoptivfamiljen kan behöva tillgå samhälleliga resurser för 

extra support. Det betyder självfallet inte att så alltid blir fallet för traumatiserade barn, men att 

sådana fall möjligtvis har större behov av support och att föräldrarna oroar sig mer. Att studera 

skillnaden mellan olika former av adoptivfamiljer med barn som vid adoptionstillfället varit 

både yngre och äldre, fler adoptivbarn som uppvisade täcken på traumatisering eller som enbart 

hade en förälder t.ex. hade kunnat återge mer varians i deras handlingsutrymme och då hade 

resultaten blivit än mer intressanta. Det är dock möjligt att i den här studien se att det totala 

handlingsutrymme som adoptivföräldrarna upplever inte bara beror på ekonomiska resurser 

eller samhälleliga resurser. Föräldrarnas förmåga att själva aktivt hjälpa sina adopterade barn 

att få vård och stöd om det behövdes eller att informera om adoption i barnets skola är en del 

av handlingsutrymmet. Möjligtvis spelar graden av oro som föräldrar upplever för hur sina 

adoptivbarn ska klara sig in på upplevelsen av behovet av stöd till barnen. 

   

Upplever adoptivföräldrar/adoptivfamiljer att de är i större behov av stöd från samhället 

än vad som redan erbjuds familjer med adoptivbarn och i så fall hur? 

 

Adoptivföräldrarna upplevde att utförligare och tydligare information och kunskap om 

adopterade barn var viktigt att sprida till samhällets resursinstanser. Detta gäller för de sociala 

myndigheterna, förskola, skola, BVC och övrig vård. I linje med adoptionsbidrags- 

undersökningen (ISF,2016) menade föräldrarna att adoptionsbidraget borde höjas ytterligare 

för att bättre motsvara de reella kostnaderna av att adoptera så att man exempelvis inte behöver 

ta lån. Samtidigt som föräldrarna klargjorde sina upplevelser av kontakten med myndigheter 

och samhälleliga instanser så bör man även väga in deras olika unika behov diskuterats ovan. 

Därtill enligt Sens tankegångar i Development as freedom (1999), är det viktigt att väga in både 
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funktioner och kapital resurser man har tillgång till. Ekonomiska fördelaktiga tillgångar 

påverkar ett handlingsutrymme och därför är det viktigt att väga in den ekonomisk goda 

ställning som adoptivföräldrar oftast har som visat enligt ISF (2016). Det är alltså tänkbart att 

många av dessa föräldrar, inklusive föräldrarna i denna studie kan göra ekonomiska 

uppoffringar för sina barns räkning och ”har råd” att spendera mer tid med dem. Det som Sen 

kallar frihet i aktörskap eller handlingsutrymme (agency freedom) (Robeyns, 2003, s. 15) är i 

det här sammanhanget skiljt från mätningen av adoptivfamiljernas välbefinnande eller hälsa 

(well-being). Inom anknytningsteori menas att de första åren med barnet är väldigt avgörande 

och menar att de banden till de nya föräldrarna kan reducera den otrygghet i anknytning barnen 

fått uppleva från tiden innan adoptionen (van den Dries m.fl., 2009, s. 419). Föräldrarna i den 

här studien menade visserligen att adoptionsbidraget borde höjas men i övrigt som redan nämnt 

så handlade de förändringar de upplevde som viktiga vara kopplade till ökad kunskap och 

förståelse om adopterade och hur deras behov kan skilja sig åt från barn till barn. Detta gällde 

både inom vård och skola men även kvalitén av handläggningen hos Försäkringskassan.  

 

Vidare studier på hur olika konstellationer av adoptivfamiljer skiljer sig åt i deras behov av stöd 

och support skulle behövas med syfte av att både öka kunskapen i sig om adoptivfamiljer men 

också för att i praktiken upptäcka var någonstans man bör rikta samhälleliga resurser med bäst 

effektivitet. Samtidigt är det viktigt att forska i hur professionella som hanterar adopterade barn 

upplever situationen för adoptivfamiljer men även för att utvärdera kvalitén på supporten till 

denna grupp.   
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Copyright-textförfattare 

Bilaga 1. 

Spännande studie om adoptivfamiljers upplevelser och relationer   

Hej!  

Jag heter Alejandro Westerlund och skall nu skriva C-uppsats 

på Stockholms universitet. Läser även Internationella 

Relationer parallellt. Jag är adopterad från ett barnhem i 

Bolivia och lever ett bra liv i Sverige idag.  

Mitt stora intresse för samhälleliga frågor gäller specifikt de 

med internationell anknytning. Därför vill jag att min C-

uppsats skall behandla internationell adoption ur ett ”föräldrar 

och familjeperspektiv”.  

 

Jag letar efter ni par i hela Sverige som för max tre år sedan har adopterat internationellt, för att 

utföra intervjuer om cirka en timme per par. Era uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt 

och ni blir anonymiserade i studien. Intervjun genomförs över Skype (eller liknande 

videosamtal-program) om ni är boende långt ifrån Stockholm. Är ni boende i Stockholm med 

omnejd kan intervjun genomföras i ert hem alternativt studierum tillgängligt via bibliotek. Det 

beror på vad ni känner er bekväma med.  

 

Om möjligt görs intervjuerna med båda föräldrarna samtidigt, men om bara en förälder är 

tillgänglig går det bra också. Själv är jag flexibel med tider för Skype-intervjuer, mötestider och 

att ta mig till platser runt om i Stockholm. Är ni intresserande så ser jag fram emot att få 

intervjua er så snart som möjligt. Sista datum för intervju är 31:e Aug. 

 

/Vänliga hälsningar Alejandro Westerlund 
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Bilaga 2. 

Nedan presenteras de huvudfrågor som ställdes till adoptivföräldrarna i de fem olika 

intervjuerna. Eftersom intervjun var tänk som semistrukturerad så ställdes följdfrågor och 

respondenterna tilläts att utveckla sina svar i egenvald riktning. Frågorna sades ej ordagrant 

men följde en mall där intervjuerna inledes med ett antal kortare frågor och fortsatte med frågor 

där de intervjuade ombads svara mera utförligt och fritt. 

 

 Intervjumall 

 

Korta frågor: 

 Vad har ni båda för utbildning? 

 Vilka yrken har ni? 

 Vad för månadsinkomst har ni? 

 Vilket år adopterade ni och hur gammalt var då barnet? 

 Från vilket land adopterade ni och genom vilket adoptionsorganisation? 

 Varför adopterade ni? 

 Hur ser eran familjekonstellation ut idag? 

 

Längre frågor: 

 Varifrån i samhället upplever ni att ni som adoptivföräldrar har fått starkast och svagast 

stöd efter att ni fått ert barn? 

 Håller ni kontakt med andra adoptivföräldrar och familjer och isåfall hur ser de 

relationerna ut? 

 Upplever ni er i rollen som adoptivföräldrar på något sätt annorlunda behandlade i 

samhället än vad föräldrar till biologiska barn blir? Isåfall hur? 

 Hur upplever ni att just erat barn fått omsorg och blivit behandlat av myndigheter och 

andra resursinstanser efter adoptionen. Fanns det något som ni upplevde som extra eller 

dåligt? 

 Hur tänker ni att myndigheternas behandling av familjer som genomgått 

adoptionsprocessen är generellt? 
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 Vad tänker ni kring att internationellt adopterade enligt mycket forskning löper större 

risk för att få olika svårigheter av olika slag än andra barn? 

 Har ni upplevt svåra situationer eller perioder i familjen relaterade till erat adopterade 

barn? Hur har de tett sig isåfall? 

 Tänker ni själva att det finns förbättringar eller ändringar i myndigheternas hantering av 

familjer med adopterade som skulle behövas? Finns förändringar i andra samhälleliga 

instanser som bör genomföras? 

 Hur har eran ekonomiska situation varit inför och efter adoptionen? 

 Har ni fått eller upplevt svårigheter att hinna med jobb på grund av det adopterade 

barnet? 

 Är det någon av er som är större andel av sin tid med barnet? 

 Har ni några övriga kommentarer eller upplevelser ni vill berätta? 

 


