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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to examine how adoptive parents related to parenting and how they 

related to their children’s biological origin. Issues that were used were how adoptive parents 

described their own parenting, how they described their own thoughts about their children 

eventually wanting to search their biological origin and how adoptive parents described the 

child´s country of birth attitudes towards adoptees wishes to search their biological origin. 

The method used was qualitative research interviews. The theory that was used for analyzing 

the collected data was attachment theory. Results from the study showed that the interviewees 

had different opinions on how adoptive parenting was understood. The varying interview 

answers from the interviewees show that there is no general picture of what is specific to be 

an adoptive parent compared to a biological parent. At the same time, the data shows that all 

interviewees had experienced specific situations about their parenting that distinguishes them 

as adoptive parents. The results also showed that the adoptive parents are very positive about 

their children biological origin. Furthermore, results also showed that attitudes towards 

adoptees wishes to search their biological origin vary depending on the country of birth. 
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FÖRORD  

Först och främst vill jag tacka min underbara mamma som gav mig ett liv och möjligheten att 

bli något. Sedan vill jag tacka min underbara syster som har hjälpt mig med uppsatsen genom 

att finnas där för mig när jag behövt det. Jag vill sedan tillägna min kompis Linda ett stort 

tack för stödet hon gett mig genom hela uppsatsprocessen. Tack också till Inger Holte för alla 

goda råd hon har gett mig när jag velat ge upp. Sist men inte minst vill jag tacka världens 

underbaraste handledare, Johan Kejerfors, som är studierektor på Stockholms universitet: 

Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan. Tack för att du trodde på mig när jag 

tvivlade. Tack för att jag fick ha dig som handledare. Det har varit ett otroligt privilegium. 

Redan när jag gick tredje terminen på Socialhögskolan, visste jag att du och ingen annan 

skulle bli min handledare om jag skulle lyckas ro i land det här projektet, och som vi vet nu 

besannades min önskan med ett lyckat resultat. 

 

Sist men inte minst vill jag tacka mina intervjupersoner som gjorde den här uppsatsen möjlig 

att genomföra. Tack för att ni öppenhjärtigt delade med er av era erfarenheter som 

adoptivföräldrar och därmed gav mig ert förtroende att förvalta den informationen väl. Tänker 

avsluta med en väl vald dikt ur boken Profeten (Gibran, 1977): 

 

OM BARNEN 

En kvinna som bar ett barn vid sitt bröst sade:  

"Tala till oss om barnen." 

Och han sade: 

Ert barn är inte era barn. 

De är söner och döttrar av Livets längtan efter sig själv. 

De kommer genom er men är inte från er. 

Och fastän de lever hos er, tillhör de er ändå inte. 

Ni kan giva dem er kärlek, men inte era tankar, ty de har sina egna tankar. 

Ni kan hysa deras kroppar men inte deras själar. 

Ty deras själar dväljs i morgondagens hus, som ni inte kan besöka, ens i era drömmar. 

Ni må sträva att efterlikna dem, men sök inte att göra dem lika er. 

Ty livet vänder inte tillbaka och dröjer inte hos den dag som har flytt. 

Ni är de bågar, från vilka era barn skickas ut som levande pilar. 

Bågskytten ser målet på det oändligas stig och Han böjer dig med sin makt för att Hans pilar 

skall gå snabbt och långt. 

Låt dig i glädje böjas i Bågskyttens hand. 

Ty liksom Han älskar pilen, som flyger, älskar Han också bågen, som är stadig. 

 

Stockholm, 31 maj 2010 

Paola Axell 
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1. INLEDNING 

Tanken på en egen familj är för många människor en självklar och naturlig del av livet, men 

alla blir inte föräldrar till biologiska barn (Brodzinsky & Pinderhughes, 2002). En av de 

vanligaste orsakerna är ofrivillig barnlöshet (Weigl, 2004). Många väljer i stället att adoptera 

internationellt. För närvarande finns det cirka 25 000 adoptivföräldrar varav majoriteten är 

gifta (SCB, 2008). Att adoptera kan vara en utmaning för många som vill bli föräldrar då de 

går igenom en granskningsprocess för att godkännas som adoptivförälder (Weigl, 2004). Trots 

det vill många par adoptera (ibid.). 

 

Enligt Arvill och Svensson (2008) innebär adoption ”att det skapas ett rättsligt 

familjeförhållande mellan ett adoptivbarn och dess adoptivföräldrar” (ibid., s. 10). Adoption 

har historiskt sett haft olika syften (Brodzinsky & Pinderhughes, 2002). Människor 

adopterade barn framförallt av politiska, ekonomiska och kulturella skäl före mitten av 1800-

talet (ibid.). Att adoptera för att vuxna längtar efter barn, som är det primära syftet med 

dagens adoption, var därmed underordnad ovanstående skäl (ibid.). Brodzinsky & 

Pinderhughes (2002) ser adoption som en komplex process både juridiskt, socialt och 

psykologiskt. Enligt nämnda författare är adoption ett icke-traditonellt sätt att skaffa barn.  

Samtidigt menar Arvill och Svensson (2008) att adoption är ett sedan länge accepterat sätt att 

bilda familj. 

 

Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, (2009a) finns det fler nationella adopterade i Sverige än 

internationella. Trots det är internationella adoptioner den vanligaste adoptionsformen idag 

med cirka 1100 adoptioner per år medan det genomförs cirka 15-20 stycken nationella 

adoptioner (Arvill & Svensson, 2008). Totalt finns det över 50 000 internationellt adopterade i 

Sverige från nästan hela världen (SCB, 2009a). För närvarande ligger fem länder i topp när 

det gäller adoptioner till Sverige. Dessa är Kina, Colombia, Vietnam, Sydkorea och Indien 

(SCB, 2009b).  

 

När en adoption skall genomföras i Sverige tas bland annat FN:s Konvention om barnets 

rättigheter (1989), Barnkonventionen, i beaktande (Socialstyrelsen, 2008). Sverige 

ratificerade konventionen 1990 och har den som ledstjärna varje gång ett barn kommer till 

Sverige genom adoption (SOU, 2003:49). Det finns för närvarande fler par, runt om i världen, 

som vill adoptera än det finns barn för adoption (ibid.). Några orsaker är till exempel 

förbättrade levnadsförhållanden i givarländerna, preventivmedlets uppkomst och större social 

acceptans när det gäller ensamma mödrar (ibid.).  

 

Den nationella och internationella forskningen fokuseras till stor del på adopterades 

uppväxtvillkor och risk/skyddsfaktorer som kan påverka deras uppväxt i mottagarlandet. När 

det gäller adoptivföräldrar verkar forskningen vara fokuserad på föräldraegenskaper som 

utgör ett bra adoptivföräldraskap (ibid.).  

 

Det finns adopterade som är intresserade av att söka sitt biologiska ursprung, men det finns 

också adopterade som inte vill (Adoptionscentrum, 2010). Många adoptivföräldrar vill gärna 

vara delaktiga i barnets sökande efter det biologiska ursprunget, men kanske inte vet hur de 

ska bemöta barnet i en sådan situation (Brodzinsky & Pinderhughes, 2002). Som föräldrar 

kanske de känner att de inte räcker till för att tillgodose sitt barns nyfikenhet om sitt ursprung 

(ibid.). Dessutom kan det vara svårt för de adopterade att söka efter sitt biologiska ursprung 
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eftersom födelseländerna generellt sett har olika inställningar till adopterades möjliga önskan 

att hitta information om sitt biologiska ursprung (SOU, 2003:49).  

 

Det har forskats mycket om olika former av föräldraskap genom åren, men inte lika mycket 

om adoptivföräldrar (jmf. Bornstein, 2002). Hur ser då föräldraskapet ut enligt 

adoptivföräldrar själva? Varför finns det så lite kunskap om adoptivföräldrars egen 

uppfattning om föräldraskapet? Är det för att adoption är ett hett och omtalat ämne till och 

från i exempelvis massmedia, (se exempelvis Aftonbladet, 2010; Carlsson, 2010) där 

adoptioner ifrågasätts så att adoptivföräldrar antar en defensiv roll? Eller är det för att 

adoptivföräldrar kanske upplever att de ska vara tacksamma över adoptionen och därför inte 

vågar ge uttryck för motstridiga känslor av rädsla att bli stämplade som misslyckade 

föräldrar? Det är redan fastställt i ”Den statliga utredningen om internationella adoptioner”, 

SOU, 2003:49, att ett behov av hjälp och stöd finns, men att den nödvändiga kunskapen inte 

finns i tillfredsställande utsträckning. Det är således fastställt, i samma utredning, att en rejäl 

kompetenshöjning behövs. Det finns för närvarande mer forskning och litteratur gällande 

adoptivbarn än adoptivföräldrar (ibid.). Vart ska då adoptivföräldrar vända sig när de har 

funderingar eller tankar om sitt adoptivbarn? Exempelvis vill en del någon gång under sin 

uppväxt veta om sitt biologiska ursprung, och hur förhåller sig adoptivföräldrar till en sådan 

situation? Vad för tankar har adoptivföräldrar själva om sitt adoptivbarns biologiska 

ursprung?  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur adoptivföräldrar beskriver sitt eget föräldraskap 

och hur de förhåller sig till att deras barn kanske vill söka sitt biologiska ursprung.  

1.2 Frågeställningar 

Frågeställningarna som jag använder i uppsatsen är följande: 

 
 Hur beskriver adoptivföräldrar sitt eget föräldraskap? 

 

 Hur beskriver adoptivföräldrar sina tankar och funderingar om att deras barn kanske vill 

söka sitt biologiska ursprung? 

 
 Hur beskriver adoptivföräldrar födelselandets inställning till att adopterade kanske vill 

söka sitt biologiska ursprung? 

 

1.3 Studiens disposition 

Den här studien börjar med en inledning där valt ämne presenteras för att sedan introducera 

syfte och frågeställningar. Därefter ett bakgrundskapitel som skapar en grund för uppsatsen. 

Sedan blir det en presentation av tidigare forskning. Teoridelen är nästa kapitel med en 

genomgång av vald teori. Den efterföljande metoddelen presenterar metod och datainsamling. 

Validitet, reliabilitet och etiska överväganden kommer också att presenteras i detta kapitel. 

Resultat- och analysdelen ger en sammanfattning av resultaten från datainsamlingen. I 

diskussionsdelen diskuteras hela studien utifrån ett analytiskt perspektiv. Slutligen kommer 

förslag på vad som kan vara intressant för vidare forskning. 
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2. BAKGRUND 

I följande kapitel kommer bland annat föräldraskap och familj att diskuteras. Olika aspekter 

av adoptionsfenomenet kommer också att behandlas där bland annat adoptionsprocessen, 

etiska aspekter i en adoption och kritik mot internationella adoptioner tas upp. 

2.1 Föräldraskap och familj 

Föräldraskap är ett komplext och omdiskuterat begrepp, som det har skrivits mycket om (se 

exempelvis Bornstein, 2002). Synen på föräldraskap tycks vara i ständig förändring beroende 

på människorna i samhället och den sociala, kulturella och politiska kontext som är rådande. 

Det finns därmed ingen universell definition av vad föräldraskap är. I Nationalencyklopedin, 

NE, står det exempelvis att föräldraskap är ” det att vara förälder” (NE, 2010a), vilket kan 

anses som en vag definition. I och med att föräldraskap är svårdefinierat kan föräldraskap ses 

som en kontextuell och unik företeelse.  Vad som anses krävas för att vara en god förälder är 

därmed inte lätt att avgöra.  

 

Föräldraskap definieras både socialt och juridiskt. Det juridiska och sociala föräldraskapet, i 

föräldrabalken (SFS 1949:381), har till syfte att värna om barnets intresse när det gäller 

omvårdnad, uppfostran och trygghet. Framförallt skall barnets bästa vara i fokus. Den eller de 

som fullgör föräldrafunktionen såsom vård och uppfostran kan också kallas social förälder. 

Det sociala föräldraskapet är dock inte per automatik bundet till den rättsliga eller genetiska 

föräldern. Det sociala föräldraskapet har stor betydelse när det gäller adoptioner (ibid.).  

 

I många år var föräldraskap synonymt med kärnfamiljen, men den anses inte nu längre som 

det enda alternativet för familjebildning. I dag kan en familj se ut hur som helst; familjer med 

biologiska föräldrar, styvföräldrar, fosterföräldrar, homosexuella föräldrar, ensamstående 

föräldrar eller adoptivföräldrar (se exempelvis Bornstein, 2002 ). Trots detta finns det 

fortfarande fler traditionella kärnfamiljer i Sverige än andra familjeformer (SCB, 2007). I 

Sverige bor cirka 73 procent av alla barn (cirka 2 miljoner barn i åldern 0-17 år) under 18 år 

tillsammans med sina båda biologiska föräldrar (ibid.). 

 

Trots att det finns olika familjekonstellationer idag är det inget lätt beslut för många par eller 

ensamstående att adoptera (Weigl, 2004). Enligt Weigl (2004) beror det på att många av 

kvinnorna är ofrivilligt barnslösa och försöker få barn i många år innan de bestämmer sig för 

adoption. Valet att adoptera har därmed sakta men säkert vuxit fram hos personerna, som en 

mognadsprocess (ibid.). Enligt nämnda författare (ibid.) kan den ofrivilliga barnlösheten hos 

kvinnor kännas som ett stort misslyckande (ibid.). Därför är det viktigt för par att få sörja sin 

ofrivilliga barnlöshet innan de bestämmer sig för att adoptera. Hur länge den sorgen pågår är 

individuellt från person till person, men sorgen måste ha bearbetats innan de går vidare med 

en adoption (Weigl, 2004). I annat fall kan det bli problem med anknytningen till det 

adopterade barnet (ibid.).  

2.2 Adoptioner  

Enligt Arvill och Svensson (2008) har intresset för adoptioner och adoptionsfrågor ökat under 

de senaste åren. En möjlig katalysator för detta ökade intresse kan vara ”den statliga 

utredningen om internationella adoptioner”, SOU 2003:49. En annan möjlig förklaring är 

ändrad lagstiftning och givarländernas ändrade regler gällande adoption (Arvill & Svensson, 
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2008). Under många år var Sverige de land som genomförde flest internationella adoptioner 

per capita, men har sedan slutet av 1990-talet visat en markant nedgång (Socialstyrelsen, 

2008.). 

2.2.1 Adoptionsformer 

När det gäller adoptioner finns det både svaga och starka adoptioner beroende på var i världen 

en adoption genomförs (Arvill & Svensson, 2008). Svag adoption innebär att adoptivbarnet 

fortfarande är bundet till de biologiska föräldrarna i viss mån (ibid.). Till exempel har 

adoptivbarn i en svag adoption rätt att ärva sina biologiska föräldrar. Stark adoption å andra 

sidan innebär att alla juridiska band till de biologiska föräldrarna upphör, vilket är fallet i 

Sverige. När en stark adoption har vunnit laga kraft har adoptivbarnet lika stark arvsrätt som 

biologiska barn (SOU 2009:61). Stark adoption kan i regel inte upphävas. En svag adoption, i 

ett annat land, måste godkännas och omvandlas till stark adoption av svensk domstol för att 

bli giltig i Sverige (SOU 2009:61). En stark adoption, i ett annat land, blir per automatik giltig 

enligt svensk lag (ibid.).  

 

Förutom starka och svaga adoptioner, finns nationella och internationella adoptioner. 

Nationell adoption innebär att adoptivbarnet och adoptivföräldrarna kommer från samma land 

medan internationell adoption innebär att adoptivbarnet och adoptivföräldrarna kommer från 

olika länder (SOU 2009:61). Inom nationell adoption finns det styvbarnsadoptioner. Det 

innebär att en make adopterar den andra äkta makens barn (Arvill & Svensson, 2008). Det 

finns också släktingadoptioner och adoptioner där ett barn adopteras av personer som barnet 

inte känner sedan tidigare (Socialstyrelsen, 2008). Öppen adoption är ett fenomen där de 

blivande adoptivföräldrarna får kännedom om den biologiska mamman (och ibland den 

biologiska pappan) före eller i samband med barnets födelse (Brodzinsky & Pinderhughes, 

2002; SOU 2003:49). Öppna adoptioner kan antingen vara nationella eller internationella 

(Brodzinsky & Pinderhughes, 2002).  I Sverige är det väldigt få internationellt adopterade 

som blivit adopterade genom öppna adoptioner. Däremot är det vanligare med öppna 

adoptioner i till exempel USA och andra länder (ibid.). 

2.2.2 Adoption i svensk lag och internationella konventioner 

Internationell adoption regleras i svensk lag och internationella konventioner (SOU 2009:61; 

se bilaga1). Den första adoptionslagen kom till stånd 1917 i Sverige och handlade då om 

svaga adoptioner (Socialstyrelsen, 2007). Det var inte förrän 1970 som dagens 

adoptionsregler tog form (Arvill & Svensson, 2008). Syftet var att säkerställa barns 

rättigheter. I och med att Sverige ratificerade Barnkonventionen stärktes barns rättigheter vid 

adoption ytterligare (UD, 2003). I Barnkonventionen (1989) står det till exempel ”vid alla 

åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall 

barnets bästa komma i främsta rummet” (ibid., artikel 3). Haagkonventionen om skydd av 

barn och samarbete vid internationella adoptioner från 1993 (Haag conference on private 

international law, 2010) är en annan konvention, som kom till för att bland annat säkerställa 

att adoptioner mellan länder går rätt till. 

 

Enligt svensk lag får en person som fyllt 25 år adoptera. Personen måste vara ensamstående 

eller gift för att få adoptera (Arvill & Svensson, 2008). Sambos får till exempel inte adoptera 

gemensamt (ibid.). Än så länge finns det ingen övre åldersgräns i Sverige, men som praxis 

brukar gränsen för par som vill adoptera vara runt 45 års ålder och något yngre för 

ensamstående (Arvill & Svensson, 2008). Det finns dock undantag från åldersregeln om det 

finns synnerliga skäl för adoptionen (ibid.). Sedan 2003 får också homosexuella par ansöka 
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om att adoptera (SOU 2007:3). Det finns ingen övre åldersgräns för hur gammal en person 

som adopteras får vara. Barn som är minst 12 år måste ge sitt samtycke till adoptionen 

(Socialstyrelsen, 2008).  

2.2.3 Adoptionsprocessen 

När par eller ensamstående vill adoptera måste de ansöka hos socialnämnden i 

hemkommunen (Socialstyrelsen, 2008). Innan socialnämnden fattar ett beslut måste sökande 

genomgå en hemutredning som görs av socialtjänsten i nämnda kommun (ibid.). Efter att 

hemutredningen har påbörjats måste adoptivföräldrar enligt lag gå en föräldrautbildning 

(SOU, 2009:61). Att ansvara för att blivande adoptivföräldrar får en föräldrautbildning är 

kommunens ansvar, men kommunen kan överlåta själva utbildningen till andra lämpliga 

intressenter. I majoriteten av fallen ordnas utbildningen av adoptionsorganisationerna 

(Socialstyrelsen, 2008). Föräldrautbildningen har som mål att förbereda blivande 

adoptivföräldrar på adoptionen (Socialstyrelsen, 2007).  

 

När hemutredningen är gjord kan socialnämnden ge sitt medgivande (Socialstyrelsen, 2008). 

Det är då dags för de blivande adoptivföräldrarna att välja en adoptionssammanslutning som 

skall hjälpa dem att förmedla adoptionen (MIA, 2010b). Det finns möjlighet för blivande 

adoptivföräldrar att adoptera privat utan hjälp från en adoptionssammanslutning, men då 

måste de få ett medgivande från Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA, och 

svensk domstol (SOU 2009:61). Det vanligaste är dock att adoptionen går via en auktoriserad 

adoptionssammanslutning (MIA, 2010b). Sammanslutningen hjälper de blivande föräldrarna 

med att skicka en ansökan till utlandet. Samtidigt utreds barnet av givarlandet. Detta för att 

säkerställa att det är till ”barnets bästa” att det adopteras (ibid.). 

 

Givarländerna har olika krav för att de blivande föräldrarna ska godkännas som 

adoptivföräldrar (SOU, 2003:49). Några givarländer har till exempel som krav att de blivande 

adoptivföräldrarna skall vara välutbildade och ha universitetsexamen medan det kanske inte är 

lika viktigt för ett annat givarland (ibid.). Ensamstående har till exempel svårare att bli 

accepterade som lämpliga adoptivföräldrar eftersom många av givarländerna har en 

traditionell syn på familjen och vad som är bäst för barnet (ibid.). När givarlandet har 

klargjort att det är till ”barnets bästa” att det adopteras till ett par eller en ensamstående, i 

Sverige, skickas information om barnet till de blivande adoptivföräldrarna via 

adoptionssammanslutningen (MIA, 2010b). När alla dokument är i ordning får de blivande 

adoptivföräldrarna åka till givarlandet för att hämta hem sitt barn. När barnet kommit till 

Sverige läkarundersöks det ganska snart för att fastställa dess utveckling.  Givarländerna 

brukar som regel vilja bli uppdaterade om hur det går för barnet och begär några 

uppföljningsrapporter de första åren barnet är i Sverige (Socialstyrelsen, 2007). 

2.2.4 Adoptionssammanslutningar 

I dag finns det fem stycken sammanslutningar, som är auktoriserade av Myndigheten för 

internationella adoptionsfrågor och därmed har rätt att förmedla internationella adoptioner: 

Adoptionscentrum, Adoptionsföreningen La Casa, Barnen Framför Allt, Barnens vänner – 

Internationell adoptionsförening, Familjeföreningen för Internationella Adoptioner (MIA, 

2010a). De fem sammanslutningarna har kontakter med givarländer i olika utsträckning 

beroende på sammanslutningens storlek (MIA, 2010a). Dessa kontakter med givarländerna är 

inte beständiga utan kan ändras eller brytas helt beroende på till exempel det politiska läget i 

givarlandet (Weigl, 2004.) 
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2.2.5 Myndigheten för internationella adoptionsfrågor 

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA, bildades 1971 som Statens nämnd för 

internationella adoptionsfrågor, NIA (Nationalencyklopedin 2010c). NIA omorganiserades 

2005 till MIA i ett försök att göra myndigheten smidigare med ett tydligare ansvarsområde 

(SOU 2003:149). Myndigheten är en expertmyndighet när det gäller internationella 

adoptioner (ibid.). Myndighetens primära uppgift är att bland annat att övervaka auktoriserade 

adoptionsförmedlingar så att adoptioner följer gällande lagstiftning och principen om barnets 

bästa enligt FN:s Konvention om barnets rättigheter, men också enligt 1993 års 

Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner (MIA, 

2010d). MIA kan begränsa eller återkalla en adoptionsförmedlings auktorisation om 

adoptionsförmedlingen inte följer gällande lagstiftning (SOU 2003:149). MIA har också till 

uppgift att fördela statsbidrag till auktoriserade adoptionsförmedlingar (MIA, 2010d). 

Myndigheten informerar också allmänheten, organisationer och andra myndigheter om frågor 

gällande adoption och adopterade. Förutom ovanstående uppgifter håller sig myndigheten 

uppdaterad om vad som händer i debatten och forskningen kring adoption. Slutligen har MIA 

rätt att besluta i adoptionsärenden som gäller stark adoption när detta inte är möjligt genom 

svensk domstol på grund av regler i givarlandet (ibid.). 

2.2.6 Internationella adoptioner och etiska dilemman 

MIA anser att givarländernas ekonomiska underläge är en förutsättning och anledning för att 

internationella adoptioner existerar överhuvudtaget och ser detta som ett moraliskt dilemma 

(Socialstyrelsen, 2007). Risken för att givarländerna blir beroende av inkomsterna från 

internationella adoptioner finns. Ett annat etiskt dilemma är att det finns fler tillgängliga 

föräldrar som vill adoptera än det finns barn, vilket har skapat en svart marknad med risk för 

barnhandel (ibid.). Enligt MIA är det också viktigt att tänka på om internationella adoptioner 

verkligen kan vara etiskt försvarbart när det finns givarländer med ett underskott på födslar 

(Socialstyrelsen, 2007).  

 

MIA anser inte att det är Sveriges uppgift att lösa de globala problemen i världen 

(Socialstyrelsen, 2007). Adoption kanske inte är en perfekt lösning på en ojämlik 

världssituation, men kan vara det bästa alternativet för ett utsatt barn som inte har några andra 

alternativ att tillgå (ibid.). Samtidigt menar MIA (ibid.) att det är viktigt att Sverige och andra 

länder är med för att försöka bygga upp givarländernas välfärdssystem genom till exempel 

bistånd så att de kan skapa ett bra välfärssystem så att internationella adoptioner inte behövs i 

framtiden.  

2.2.7 Givarländers attityder gällande internationella adoptioner 

Majoriteten av givarländerna, som Sverige samarbetar med, är positiva till Sverige som 

mottagarland. De anser att de svenska adoptivföräldrarna ofta är väl förberedda inför 

adoptionen och högutbildade jämfört med andra mottagarländer (SOU, 2003:49). 

Givarländernas attityder varierar gällande adoptivbarns önskan om att hitta sitt biologiska 

ursprung (ibid.). Ett stort antal av givarländerna anser att en adoption innebär att 

adoptivbarnet klipper alla band med den biologiska familjen för all framtid (ibid.). De anser 

att återresor till ursprungsländerna bara skapar besvikelse, för adopterade, eftersom det inte 

finns något att återvända till. Dessutom så motsägs hela idén med adoption om barnen 

kommer tillbaka några år senare för att leta upp sina biologiska föräldrar (ibid.). Många 

givarländer är väldigt måna om att tillvarata den biologiska mammans rättigheter och 

integritet och förutser att det kan innebära problem för de biologiska mammorna eller deras 

släktingar om de blir eftersökta. Dessa givarländer anser att de biologiska mammorna ger bort 
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sina barn för adoption till stor del för att de kan vara anonyma och inte vill bli identifierade 

(Socialstyrelsen, 2007).  

2.2.8 Kritik mot internationella adoptioner 

Det finns i Sverige en del kritiker mot internationella adoptioner. En av dessa är Graff (2008) 

som hävdar att det är en myt att det finns föräldralösa barn i behov av en ny familj. Detta är 

enligt författaren en myt som européer har intalat sig själva för att stilla sitt dåliga samvete. I 

själva verket är majoriteten av spädbarnen runt om i världen inte alls föräldralösa utan 

kidnappas och säljs för att sedan adopteras bort utomlands (ibid.). Den internationella 

adoptionsverksamheten styrs följaktligen av pengar (ibid.). De barn som verkligen behöver en 

ny familj är oftast underutvecklade, sjuka och över 5 år, vilket gör dem mindre attraktiva 

bland adoptivfamiljer (ibid.). Nämnda författare (ibid.) menar också att det i dagens samhälle 

handlar mer om att skaffa barn till barnlösa par än att skaffa familjer till föräldralösa, och att 

det är detta som styr adoptionsverksamheten.  Forskaren och debattören, Tobias Hübinette 

(2006a), går ett steg längre då han beskriver internationella adoptioner som ett kulturmord, 

tvångsmigration och barnhandel. Enligt honom finns det en ovilja i Sverige att prata om 

internationella adoptioner eller att problematisera adoptioner. Att Sverige är bland de ledande 

länderna i världen som adopterar internationellt är, enligt Hübinette (2006a), inget att vara 

stolt över. Vidare hävdar Hübinette (2006b) att internationella adoptioner skapar sociala 

problem i givarländerna och splittrar familjer med förödande konsekvenser. Internationella 

adoptioner är helt enkelt ett socialt experiment som gått väldigt fel (ibid.).  

2.2.9 Sökandet efter det biologiska ursprunget 

Adopterade som är intresserade av sitt biologiska ursprung kan i första hand vända sig till 

socialtjänsten i sin kommun (Socialstyrelsen, 2008). Eftersom socialtjänsten är en aktiv aktör 

i adoptionsförfarandet finns det en hel del dokument bevarade hos dem efter genomförd 

adoption (ibid.). Adopterade kan också vända sig till adoptionsorganisationen som hjälpte till 

med adoptionen. Adoptionscentrum, AC, var den första av de fem adoptionsorganisationerna 

som hjälpte adopterade att hitta sitt biologiska ursprung (Adoptionscentrum, 2010). Till dags 

dato är det endast adoptionsorganisationen Familjeföreningen för Internationella Adoptioner, 

FFIA, som också driver en liknande verksamhet (FFIA, 2010). AC jobbar med att hitta 

adopterades biologiska föräldrar i verksamheten ”Rötter”. Är adopterade intresserade att ta 

hjälp av AC, krävs det först medlemskap i deras förening, sedan kan den adopterade ansöka 

om att AC ska ta upp ärendet för granskning. Hela processen med sökandet efter biologiska 

föräldrar kostar 3000 kronor och kan ta flera år (Adoptionscentrum, 2010). Skickar AC en 

förfrågan till ursprungslandet tillkommer det ofta merkostnader för att människor i 

ursprungslandet skall jobba med ärendet (ibid.).  

 

Enligt von Greiffs studie (2004) får adoptivföräldrarna inte så mycket information om sina 

barns biologiska ursprung. Föräldrarna kanske får namnet på den biologiska mamman eller 

viss information om uppväxtförhållanden, men oftast är det väldigt knapphändig information 

(ibid.). Statistiken för hur många adopterade som hittar sina biologiska föräldrar varierar 

beroende på vilket land den adopterade kommer ifrån (SOU, 2003:49). I likhet med 

adoptionsprocessen har givarländerna sinsemellan olika förhållningssätt till myndiga 

adopterade som vill söka sina rötter. Dessutom har givarländerna olika lagar och regler när det 

gäller att upprätta och bevara dokument från adoptionen, vilket självklart påverkar 

adopterades möjligheter att utforska sitt biologiska ursprung (ibid.).  

 

Om Sverige hade praktiserat öppna adoptioner med givarländerna, i större utsträckning än 

idag, hade förutsättningarna för adopterade att söka sina rötter varit annorlunda. Det är 



13 

 

emellertid inte ett val som finns eftersom regler i givarlandet är avgörande. Öppna adoptioner 

som alternativ ställer dock en hel del etiska frågor som till exempel vems behov som skall 

prioriteras.  Är det den adopterades behov att söka sitt biologiska ursprung som skall 

prioriteras, den biologiska mammans rätt till anonymitet vid adoptionen eller 

adoptivföräldrarnas rätt att avstå från kontakt med den biologiska modern? (jmf. Siegel, 

2003). Det finns inget självklart svar på den frågan, men det ena behöver inte utesluta det 

andra. Att söka det biologiska ursprunget har visat sig vara viktigt för många adopterade 

samtidigt som andra adopterade inte varit det minsta intresserade. Det viktigaste enligt den 

här studiens författare är dock att frågan tas upp för diskussion i adoptionsdebatten för att 

börja någonstans. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

Syftet med det här kapitlet är dels att ge en översiktlig genomgång om den forskning som 

finns om adopterade och adoptivföräldrar och dels att lyfta fram resultat som kommit fram i 

adoptionsforskningen. Vad som finns om adoptivföräldrar i forskningen kommer också att 

presenteras. Slutligen kommer kritik mot hur adoptionsforskningen bedrivs att beröras.  

3.1 Forskningsområden inom adoption 

De senaste åren har det forskats mycket kring internationella adoptioner (Lindblad, 2004). 

Enligt Lindblad (2004) är många adoptionsforskare själva adoptivföräldrar. 

Adoptionsforskningen har bland annat behandlat adoptivbarns sociala, kulturella och 

psykologiska utveckling i mottagarlandet (Carlberg & Jareno, 2007). Forskningen utgår ofta 

ifrån adopterades olika skeden i livet, från spädbarnsåldern till vuxenlivet. När det gäller 

adopterades psykiska utveckling är adoptivbarns anknytning till föräldrarna ett centralt tema i 

adoptionsforskningen både nationellt och internationellt. Adopterades anpassning till det 

svenska samhället är också ett ämne som det forskas mycket om i Sverige. Forskning om 

internationellt vuxna adopterade är dock inte lika stor som forskning om adoptivbarn eftersom 

gruppen har varit väldigt liten under många år (Andersson, 2002). 

3.1.1 Adopterades anpassning och utveckling i Sverige 

Adopterades utveckling och anpassning i Sverige är ett tema som det forskats mycket kring. 

Några skandinaviska studier (Dalen, 2007) visar att det finns adopterade som har problem 

med sin identitet och självkänsla. Detta förklaras med att många adopterade inte vet något om 

sitt biologiska ursprung och att adoptionen skapat ett avbrott i livscykeln som kan kännas 

förvirrande. I likhet med ovanstående forskning finns amerikansk forskning (Mohanty & 

Newhill, 2005) som visar att många internationellt adopterade i USA har svårt med att hantera 

sin identitet och känner sig kluvna inför sitt utseende. Detta bidrar till att de också är extra 

känsliga för rasism. Samtidigt finns det en svensk studie gjord med internationellt adopterade 

där majoriteten av deltagarna mellan 13-27 år visade sig ha i genomsnitt en bättre självkänsla 

än en svensk normalgrupp (Andershed, Enebrink & Andershed, 2007). 

 

När det gäller psykisk ohälsa visar forskningen att adopterade löper större risk att utsättas för 

psykisk ohälsa och bli inlagda på sjukhus (Mohanty & Newhill, 2005). Enligt en svensk 

registerstudie löper adopterade till exempel 3 -3,5 gånger större risk att drabbas för psykisk 

ohälsa än jämnåriga svenskfödda människor med liknande socioekonomisk bakgrund 

(Lindblad, Hjern & Vinnerljung, 2007). Enligt samma studie har adopterade 3-4 gånger högre 

risk att ta livet av sig i unga år än svenskfödda (ibid.). 

 

Det finns internationell forskning som pekar på att adopterade har större problem att anpassa 

sig i samhället och kan utveckla beteendeproblem i tonåren (Andershed et. al, 2007; Mohanty 

& Newhill, 2005). Adopterade pojkar verkar vara överrepresenterade vad gäller problem i den 

internationella forskningen (Mohanty & Newhill, 2005). Svensk forskning bekräftar 

ovanstående forskning till en viss del. Svenska studier har till exempel visat på en förhöjd risk 

för institutionsvård till följd av beteendeproblem (Andershed, Enebrink & Andershed, 2007). 

Samma studier visade också på en överrepresentation när det gällde sjukhusvård för 

missbruksproblem. 
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3.1.2 Varför är adopterades problem överrepresenterade i statistiken? 

Enligt Brodzinsky och Pinderhughes (2002) finns det många orsaker till att adopterades 

problem finns överrepresenterade i statistiken. Enligt dessa författare kan det till exempel bero 

på adoptivföräldrars benägenhet att kontakta sjukvård och psykiatrin i ett tidigt skedde om de 

märker att deras barn mår dåligt. Adoptivföräldrar verkar vara mer benägna att ta kontakt med 

behörig instans i ett tidigt skede än biologiska föräldrar. Brodzinsky och Pinderhughes (2002) 

tror att denna benägenhet kan ha att göra med att adoptivföräldrar som grupp är mer 

välutbildade och välinformerade om barnens psykiska och fysiska utveckling. Kunskapen om 

barns psykiska och fysiska utveckling kan till viss del även bero på att adoptivföräldrarna går 

en föräldrakurs innan de adopterar och på så vis blir uppmärksamma på vad som kan hända 

med deras barn (ibid.). 

3.1.3 Adoption som risk- eller skyddsfaktor?  

En del forskning visar att adoption kan ses som en skyddsfaktor
1
 (Andershed, Enebrink & 

Andershed, 2007) medan annan forskning påvisar att adoption inte alls kan ses som en 

skyddsfaktor utan snarare en riskfaktor (Brodzinsky & Pinderhughes, 2002). Forskning som 

stödjer adoption som skyddsfaktor menar dock att förhållandena innan och efter adoptionen 

kan leda till riskfaktorer som påverkar adopterades sociala, psykologiska och kulturella 

utveckling i givarlandet och mottagarlandet (Andershed, Enebrink & Andershed, 2007).  

 

Att adoption anses vara en riskfaktor för senare anpassning i livet är, enligt Fenney och 

Passmore (2007), en kontroversiell fråga inom adoptionsforskningen. Anledningen för så 

olika resultat inom forskningen kan bero på olika saker. En orsak kan vara olika 

metodologiska tillvägagångssätt i de olika studierna. En annan kan vara att kopplingen mellan 

adoption och anpassning påverkas av många olika faktorer som till exempel, biologiska, 

sociala eller strukturella (ibid.). 

3.2 Adoptivföräldrar i forskningen 

Trots att det finns många adoptivföräldrar, är forskningen om adoptivföräldrar begränsad i 

jämförelse med forskning om adopterade. Forskning om adoptivföräldrar är dock på 

frammarsch och att fler och fler vetenskapliga verk tar upp detta ämne. Här kan till exempel 

nämnas von Greiffs rapport (2004) ”Föräldrar till internationellt adopterade barn – 

uppfattningar och erfarenheter av föräldrarollen” där forskaren bland annat tar upp hur 

adoptivföräldrar upplever olika aspekter av att bli adoptivföräldrar och vad adoptionen 

innebär för dem. Teilings rapport (2005) ”Min mamma var singel- några utlandsfödda 

personers erfarenheter av att vara adopterade av en ensamstående mamma” tar till exempel 

upp adopterades förhållningssätt till att bara vara uppvuxen i en familj med enbart en mamma 

och hur det har påverkat deras liv. Slutligen handlar Bornsteins (2002) antologi om 

föräldraskapet mera generellt, men tar också upp aspekter av adoptivföräldraskapet.   

 

                                                 

 

 

 
1
 Enligt Statens folkhälsoinstitut (2010) är en riskfaktor ” en faktor som ökar risken för ohälsa eller problem hos 

individer” (ibid.) medan en skyddsfaktor är ” en faktor som istället skyddar individen”(ibid.). Dessa risk – och 

skyddsfaktorer finns på individ, familj och samhällsnivå (ibid.).   
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Det finns forskning som fokuserar på adoptivföräldrarna när det gäller adopterades 

uppväxtförhållanden i Sverige (Lindblad, Hjern & Vinnerljung, 2007). Slutsatser utifrån dessa 

studier är att adoptivföräldrarna i genomsnitt har bättre utbildning är biologiska föräldrar 

(Lindblad, Hjern & Vinnerljung, 2007). Adoptivföräldrar har också i snitt det bättre 

socioekonomiskt än biologiska föräldrar. Adoptivföräldrar har också i snitt bättre psykisk och 

fysisk hälsa än biologiska föräldrar och lider därmed mindre av psykisk ohälsa eller sociala 

problem (ibid.). Liknande resultat har visats i andra länder. Att adoptivföräldrar har det 

ekonomiskt bättre och mår bättre psykiskt kan ha att göra med den noggranna 

hemutredningen som socialtjänsten gör för att godkänna blivande adoptivföräldrar (ibid.).  

3.2.1 Föräldrablivandet 

I en studie av von Greiff (2004) beskrev några adoptivföräldrar att de blev föräldrar redan när 

de hade bestämt sig för att adoptera. Andra berättade att de blev föräldrar vid själva 

överlämnandet av adoptivbarnet (ibid.). Några adoptivföräldrar beskrev att de upplevde 

föräldraskapet som annorlunda jämfört med biologiskt föräldraskap (ibid.). Detta för att 

föräldrarna till exempel var tvungna att förbereda sig på ett annat sätt än föräldrar till 

biologiska barn (ibid.). Dessutom kände föräldrarna sig utsatta i sin föräldraroll och ständigt 

ifrågasatta av omgivningen. En kvinna i studien (ibid.) kände till exempel att det fanns en 

annan sort trygghet i föräldrarollen i och med att hon hade biologiska barn innan adoptionen. 

En sorts trygghet som hon trodde att andra adoptivföräldrar utan biologiska barn saknade 

(ibid.). 

3.3 Några slutsatser om adoptionsforskningen 

Enligt Vinnerljung och Sundell (2007) finns det två slutsatser som kan dras utifrån den 

svenska forskningen om internationellt adopterade. Den första slutsatsen är att majoriteten av 

internationellt adopterade mår bra och utvecklas väl i sin omgivning. Den andra är att det 

finns en förhöjd risk för adopterade när det gäller vissa områden. Dessa har nämnts ovan. 

Inom vissa områden är risken till och med fördubblad när det gäller internationellt adopterade 

barn och tonåringar. Detta kan till exempel ses när det gäller psykisk ohälsa och 

institutionsplaceringar (ibid.).  

 

Trots uppenbara risker i uppväxtmiljön för adopterade finns det faktorer som kan bidra till en 

bra adoption och en harmonisk adoptivfamilj (Brodzinsky & Pinderhughes, 2002). 

Adoptivföräldrarna bör till exempel vara väl förberedda både fysiskt och psykiskt inför 

adoptionen, ha realistiska förväntningar på adoptivbarnet innan det kommer och under 

uppväxten. God kommunikation mellan barn och förälder och föräldrar sinsemellan och ett 

bra nätverk är mycket viktiga faktorer (ibid.). Om dessa faktorer existerar i en adoptivfamilj 

ökar chanserna för att det kommer att gå bra för både adoptivföräldrarna och adoptivbarnet 

(ibid.). Adoptivföräldrar bör också vara lyhörda för sitt barns behov att prata om frågor som 

rör adoption, identitet och tillhörighet (Mohanty & Newhill, 2005). I von Greiffs studie 

(2004) uppgav dock några adoptivföräldrar att de inte fick de råd och stöd som behövdes efter 

barnets ankomst, vilket socialtjänsten är skyldig att bistå med (Socialstyrelsen, 2008) för att 

underlätta anpassningen i samhället för den nya familjen. När de fått hjälp tycks hjälpen inte 

ha varit tillräcklig (ibid.). Adoptivföräldrar som fått hjälp av professionella med kunskap om 

internationella adoptioner har dock varit nöjda med hjälpen de fått (von Greiff, 2004). 

3.4 Kritik mot adoptionsforskningen  

Även om ovanstående slutsatser har kommit fram genom forskning finns det kritik mot hur 

forskningen bedrivs och vad som kommer fram (Vinnerljung & Sundell, 2007). Vinnerljung 
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och Sundell (2007) menar bland annat att det finns ett antal problem och begränsningar när 

det gäller dagens adoptionsforskning. Ett forskningsproblem som författarna (ibid.) tar upp är 

till exempel att adopterade behandlas som grupp, vilket gör att variationer inom gruppen 

internationellt adopterade negligeras. De anser också att det finns många områden i både 

nationell och internationell forskning som inte är tillräckligt forskat kring och som forskarna 

därför vet väldigt lite om (ibid.). Sådana forskningsområden är till exempel hur adoptivbarnen 

har det i sina adoptivfamiljer, hur adoptivbarnen upplever det att komma från institution till en 

familj och hur adoptivbarns utveckling sker över tid under längre perioder än vad som hittills 

forskats kring (ibid.). Forskning runt syskonrelationer i adoptivfamiljer är också ett område 

som det behöver uppmärksammas (Andersson, 2002).  Enligt Socialstyrelsen (2008) finns det 

ett litet antal adoptivbarn som mår extremt dåligt, vilket skapar överrepresentation hos 

adopterade som grupp. Vinnerljung och Sundell (2007) anser också att många studier är så 

små att det blir svårt att generalisera utifrån dem och därmed göra dem representativa för 

internationellt adopterade som grupp (ibid.). 
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4. TEORI 

I kommande avsnitt kommer anknytningsteorin att behandlas genom en kort historisk 

bakgrund om teorin. Vidare kommer andra viktiga aspekter av anknytningsteorin att beskrivas 

som bland annat adoptivbarns anknytning till sina adoptivföräldrar. Slutligen kommer kritik 

mot anknytningsteorin att tas upp.  

4.1 Anknytningsteorin 

Anknytningsteorin är en utvecklingspsykologisk teori. Teorin är influerad av psykoanalysen, 

evolutionsbiologi, kognitionsvetenskap och systemteori (Broberg, Granqvist, Ivarsson, & 

Risholm Mothander, 2006).  Det finns olika tillämpningar av teorin beroende på vilket syfte 

teorin har. Teorin är relativt ung och anses som ”barn av sin tid” (ibid., s. 14) och utvecklades 

som ett svar på olika samhällsfrågor. Anknytningsteorins förgrundsgestalt anses vara 

forskaren John Bowlby. Hans intresse för barns känslomässiga utveckling och 

anknytningsmönster väcktes när han jobbade som lärare på ett elevhem för missanpassade 

barn och psykiatriker på en psykiatrimottagning för barn med problem under 1930-talet. I och 

med detta började Bowlby att forska om barns anknytningsprocesser och fick senare bland 

annat hjälp av forskarkollegan Mary Ainsworth (ibid., 2006).  

4.1.1 Vad definierar en anknytning? 

Anknytningsteorin handlar om människors nära relationer och hur spädbarn relaterar till sina 

primära vårdnadshavare, vilket kan vara föräldrarna eller andra, under spädbarnsåren . Teorin 

handlar också om att spädbarnet ska skyddas från möjliga uppkomliga faror som kan hota 

barnets överlevnad (Broberg m.fl., 2006). Anknytning är en form av känslomässiga band 

(ibid.). För att känslomässiga band skall ses som en anknytningsrelation måste vissa kriterier 

vara uppfyllda. Det första är att det känslomässiga bandet måste ha varaktighet över tid. 

Sedan måste känslorna riktas mot en specifik individ som inte är utbytbar. Följande måste det 

ha en känslomässig relevans för individen. Det måste också kännetecknas av att personerna 

söker varandras närhet. Vidare innebär det att personerna upplever obehag vid ofrivillig 

separation från den andre. Slutligen att den som är anknuten söker trygghet, tröst och beskydd 

hos sin anknytningsperson (ibid.).  

4.1.2 Anknytningssystemet och omvårdnadssystemet 

Enligt anknytningsteorin finns det två system som utgör grunden för teorin (Broberg m.fl., 

2006). Den ena är anknytningssystemet, vilket innebär att barnet knyter an till en primär 

vårdnadshavare. Anknytningen kan ses som en biologisk försvarsmekanism där spädbarnet 

använder den primära vårdnadshavaren som en trygg bas att utgå ifrån och/eller en trygg 

hamn att återvända till vid upplevelse av fara eller otrygghet (ibid.). Anknytningen kan 

således slås på och av vid en sund anknytningsprocess. Detta sker dock omedvetet hos barn. 

Det andra systemet är omvårdnadssystem där den primära vårdnadshavare visar ett 

omvårdande och skyddande beteende gentemot barnet (ibid.). För att barnet ska känna 

trygghet i en anknytning måste den primära vårdnadshavaren inte vara i en omedelbar närhet. 

Det räcker med att barnet upplever att den primära vårdnadshavaren är i närheten för att känna 

sig trygg. En anknytningsprocess skapas dock inte om ett barn aldrig får en kontinuitet med 

en primär vårdnadshavare, vilket kan leda till att barnet aldrig lär sig skapa 

anknytningsrelationer till andra människor (ibid.). 
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4.1.3 Anknytningsprocessen 

Anknytningsprocessen har fyra faser (Broberg m.fl., 2006).  De tre första faserna sker under 

barnets två första levnadsår medan den fjärde sträcker sig tills barnet når förskoleåldern. 

Spädbarnet lär sig, under de tre första faserna, att knyta an till sin primära vårdnadshavare 

genom förställningar om sig själv och andra människor, så kallade inre arbetsmodeller (ibid.). 

Inre arbetsmodeller kan ses som reflexioner av vad som händer i verkligheten och vad som 

kan/kommer att hända i framtiden. De inre arbetsmodellerna hjälper barnet att interagera med 

den primära vårdnadshavaren genom att lära sig med hjälp av ”trial and error”. När barnet har 

lärt sig något nytt kommer barnet ihåg det genom de inre arbetsmodellerna. 

Anknytningsprocessen är som starkast under spädbarnsåren, men fortsätter hos majoriteten av 

individer livet ut i olika former (ibid.).  

4.1.4 Anknytningsmönster 

Inom anknytningsteorin finns det olika anknytningsmönster för att förklara spädbarnets olika 

beteenden: trygg, otrygg, ambivalent och desorienterad anknytning (Weinfield, Sroufe, 

Egeland & Carlson, 1999). Trygg anknytning ger barn möjlighet att upptäcka sin omgivning 

med vetskap om att den primära vårdnadshavaren finns där om det skulle behövas. Vid otrygg 

anknytning har barnet upplevt en brist i den primära vårdnadshavarens tillgänglighet vid 

känsla av fara eller oro (ibid.). Den primära vårdnadshavaren kan också ha varit inkonsekvent 

i sin omvårdnad, vilket gett barnet en upplevelse av otrygghet. Vid otrygg anknytning är 

barnet därmed inte lika benäget att utforska sin omgivning. I en desorganiserad anknytning 

kan inte barnet knyta an till den primära vårdnadshavaren eftersom barnet inte lärt sig några 

anknytningsstrategier vid upplevelse av otrygghet eller fara. Spädbarnet kan därmed inte 

relatera till den primära vårdnadshavaren för tröst eller trygghet (ibid.). 

4.1.5 Anknytning och den primära vårdnadshavaren 

Forskningen kring den primära vårdnadshavarens förmåga till omsorg i anknytningsprocessen 

har tidigare förbisetts till förmån för spädbarnets. Med hjälp av metoden 

”anknytningsintervjun (Adult Attachment Interview)” har forskare kunnat forska kring hur 

föräldrars egna anknytningsminnen har påverkat deras omvårdnadsförmåga som förälder 

(Broberg, Granqvist, Ivarsson, och Risholm Mothander, 2008). Föräldrars förmåga till 

lyhördhet och tillgänglighet är väldigt viktigt när det gäller barn möjlighet att knyta an till sin 

primära vårdnadshavare (Cummings & Cummings, 2002) Bristen på tillgänglighet och 

framförallt lyhördhet för barnets behov kan skapa en otrygg anknytning och i värsta fall en 

desorienterad anknytning (ibid.). Relationerna inom familjen, såsom relationerna mellan 

makar, påverkar också barnets möjlighet att känna sig trygg i en anknytning. Om föräldrarna 

ständigt bråkar finns det därmed risk att barnet skapar en otrygg anknytning till sina föräldrar 

(ibid.).  

 

Samtidigt som den primära vårdnadshavaren är viktig för ett barns anknytning, har studier 

visat att barn kan knyta an till flera personer än en under första levnadsåret (Cassidy, 1999). 

Studier har också visat att viktiga anknytningspersoner har varit äldre syskon eller nära 

släktingar förutom föräldrarna (ibid.). 

4.2 Adopterades anknytning 

Internationell forskning om adopterades anknytning stöder att åldern när adoptivbarn blir 

adopterad har haft betydelse för anknytningen (Howe, 2001). Ju äldre barnet är när det blir 

adopterade desto större risk finns det för att barnet har upplevt vanvård, misshandel, 

avvisande eller andra negativa upplevelser. Det finns också forskning som visar att det inte 
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finns någon nämnvärd skillnad mellan adopterade som adopteras före sex månaders ålder och 

inte vistats på institution och/eller fosterhem en längre tid i jämförelse med biologiska barn 

(Broberg, 2007). Ibland har adoptivbarnet inte heller haft någon primär vårdnadshavare att 

knyta an till (Howe, 2001). Det i sin tur kan medföra att barnet får problem att knyta an till 

sina adoptivföräldrar. Studier har dock visat att anknytning kan skapas och förbättras om 

barnen hamnar i en familj med mycket kärlek och omvårdnad (ibid.). 

 

När det gällde vuxna adopterades anknytning fann Fenney, Passmore och Peterson (2007) att 

vuxna adopterade var överrepresenterade i otrygga anknytningsmönster. Några adopterade 

hade också en negativ självuppfattning i större grad än andra vuxna med biologiska föräldrar.  

Resultatet i deras studie visade på att adoption kan ses som en riskfaktor när det gäller att 

skapa relationer senare i livet och att vissa adopterade var mer mottagliga för 

relationsspecifika stressfaktorer. De adopterade i studien hade större problem med anknytning 

i vuxenlivet än andra vuxna i studien (ibid.). Andra studier har också visat att när vissa 

adopterade blir medvetna om sin adoption kan det till problem i anknytningen på grund av en 

identitetskris (Howe, 2001). Studien visar dock att majoriteten av vuxna adopterade skapar en 

bra anknytning med sina föräldrar, kärlekspartners och vänner (ibid.).  

4.3 Anknytning och adoptivföräldrar 

Adoptivföräldrars omvårdnadsförmåga har inte varit ett prioriterat ämne i 

adoptionsforskningen (Broberg m.fl., 2008). Den forskning som finns baseras på antagandet 

att adoptivföräldrar har lika bra omvårdnadsförmågor som biologiska föräldrar (ibid.). Enligt 

Broberg m.fl. (2008) borde den forskning som finns om biologiska föräldrars 

omsorgsförmåga också vara relevant för adoptivföräldrar. Det som skiljer adoptivföräldrar 

och biologiska föräldrar åt är att det tar längre tid för adoptivföräldrar att få sitt barn och att 

mannen och kvinnan är mer jämställda, vid adoption, eftersom kvinnan inte bär på barnet i nio 

månader. Mannen har därmed lika stor chans som kvinnan att knyta an till barnet på lika 

villkor. Adoptivföräldrar har också en svårighet i början av relationen att utläsa vad barnet vill 

eftersom de oftast inte vet vad adoptivbarnet varit med om innan adoptionen. Det som är 

viktigt i en sådan situation är, enligt Broberg (2008), att låta adoptivbarnet få sörja förlorandet 

av sin tidigare primära anknytningsperson för att sedan kunna knyta an till de nya. För att ett 

adoptivbarn ska kunna knyta an till sina nya föräldrar krävs det att barnet sedan tidigare haft 

en anknytning med sin biologiska mamma eller någon annan primär vårdnadshavare. Har det 

inte funnits någon som helst möjlighet till anknytning för barnet, är risken stor att 

adoptivbarnet får problem att skapa anknytningsmönster med sin adoptivfamilj eller andra 

människor senare i livet (Broberg m.fl., 2008). 

 

Majoriteten av forskningen om anknytning har tidigare utgått ifrån ett mamma-barn 

perspektiv där mamman setts som den primära vårdnadshavaren när det gäller anknytning och 

därmed uteslutet pappans betydelse för anknytningen (Cummings & Cummings, 2002). Det 

har dock visat sig att spädbarn också visar anknytningsmönster till fadern vid cirka ett års 

ålder (Cassidy, 1999). Det finns studier som visar på en hierarki när det gäller vem barnet 

väljer att knyta an till (Broberg m.fl., 2006.). Forskning har visat att många barn fortfarande 

väljer mamman i första hand, men väljer sedan pappan om inte mamman finns till hands 

(ibid.). Detta betyder dock inte att pappan har en sämre omsorgsförmåga än mamman (Lamb, 

Hwang, Ketterlinus &. Fracasso, 1999). 
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4.4 Kritik mot anknytningsteorin 

Anknytningsteorin har förändrat hur anknytningsforskare ser på människans utveckling 

(Keller, 2008). Trots detta anses teorin vara kontroversiell (Cummings & Cummings, 2002).  

Teorin har bland annat kritiserats för att inte utvecklats i takt med tiden, vilket anses krävas 

för att teorin skall kunna överensstämma med dagens samhälle (Keller, 2008).  Annan kritik 

är att den inte tar hänsyn till barnets behov av stimuli från andra människor (Broberg m.fl., 

2006). Anknytningsteorin har också blivit kritiserad för att inte ha tagit tillräcklig stor hänsyn 

till olika kulturella skillnader (Keller, 2008). Enligt vissa forskare är problemet att 

anknytningsteorin ses utifrån ett västerländskt perspektiv (Lamb, Hwang, Ketterlinus &. 

Fracasso, 1999). Ytterligare kritik är frånvaron av papporna i forskningen (Broberg m.fl., 

2006). Broberg m.fl. (2006)  antyder att de som forskare har en skyldighet att försöka få in 

papporna mer i forskningen om anknytning. Problemet, enligt nämnda författare, är att 

papporna inte är lika benägna att delta i forskningsprojekt som mammorna och därför är mer 

sällsynta. En annan kritik är att anknytningsteorin inte är lätt att förändra, enligt Keller (2008), 

eftersom det finns många inom forskarvärden som verkar motsätta sig en revidering av teorin.  
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5. METOD 

Det här kapitlet kommer att presentera de forskningsmetoder som användes för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Studiens författares egen förförståelse för det valda ämnet 

kommer också att tas upp. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet kommer också att 

beröras för att sedan avsluta kapitlet med etik. 

5.1 Förförståelse 

Författaren till den här studien är själv adopterad och kan därför anses ha en viss förförståelse 

för ämnet. Att vara adopterad innebär dock inte att ha en full förförståelse för ämnet adoption 

eftersom adopterade skiljer sig som individer likt andra människor med olika erfarenheter. 

Studiens författare är heller inte förälder, vilket begränsar förförståelsen för ämnet eftersom 

syftet med studien bland annat är beskriva hur adoptivföräldrar upplevelser sitt föräldraskap.  

5.2 Litteratursökning  

I sökning av litteratur har olika databaser, hemsidor och böcker använts. Detta ledde till en 

uppfattning om vilken litteratur som tidigare använts inom adoptionsforskningen. Databaser 

och hemsidor som bland annat användes var bibliotekskatalogen Substansen, DIVA, 

Artikelsök, Stockholms stadsbibliotek, Riksdagsbiblioteket, Regeringskansliet, 

Socialstyrelsen, Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, och olika 

adoptionsorganisationers och adoptionsföreningars hemsidor. När vetenskapliga artiklar 

skulle väljas valde studiens författare olika forskningsinriktade databaser, såsom 

PsycARTICLES, PsycINFO, PsycBOOKS och PsycCRITICUES, som alla är en del av den 

större databasen CSA Illumina. Dessutom användes databaserna Academic Search Premier 

och JSTOR för att söka artiklar av olika forskare. Artiklarna valdes utifrån att de var “peer-

reviewed”-granskade eftersom sådana artiklar anses ha större vetenskapligt värde när det 

gäller artiklarnas reliabilitet och validitet.  

5.2.1 Sökord 

Sökord som användes för att hitta litteratur var internationell adoption, adoption (på svenska 

och engelska), adopterad, adoptivförälder, adoptivfamilj, biologiskt ursprung, 

anknytningsteori, anknytning, adoptee, adoptive parents, adoption procedure, adoption and 

problems, adoption and criticism, attachment theory och international adoption and 

attachment.  

5.2.2 Källkritik 

Som nämndes ovan valde studiens författare ”peer-reviewed” artiklar för att de ansågs ha 

större vetenskapligt värde. Trots det var det viktigt att vara kritisk till artiklarna eftersom 

informationen i dessa artiklar alltid kan tolkas på olika sätt beroende på vem läsaren är och 

syftet med artikeln. Att vara källkritisk innebär dock inte att avstå från litteratur som inte har 

vetenskapligt värde. Studiens författare valde därmed en del litteratur som inte kan anses ha 

vetenskapligt värde, men som ändå ansågs relevant för att söka besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Sådan litteratur var till exempel vissa böcker och information från internet 

som inte var några vetenskapliga databaser.  Det viktiga med litteraturen och de vetenskapliga 

artiklarna var därmed att inte tolka texterna som en absolut sanning utan att se texterna som 

olika användbara tolkningar. 
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5.3 Metodval 

Genom att läsa tidigare publicerade verk i databaserna, fick studiens författare en uppfattning 

om vilken metod som var återkommande i ämnet adoption, nämligen den kvalitativa 

forskningsmetoden. Detta påverkade metodvalet för den här studien, vilket innebar att det 

blev den kvalitativa forskningsintervjuer som användes för den här studien. Denna metod 

bedömdes som lämplig för att söka besvara studiens syfte då kvalitativa intervjuer handlar om 

att få intervjupersonerna att med egna ord beskriva sina upplevelser av en specifik situation.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är den kvalitativa forskningsintervjun bra att använda när 

en forskare vill förstå intervjupersonens egen vardag genom intervjupersonens egen 

beskrivning av denna. Vidare anser ovanstående författare att metoden tar upp situationer eller 

händelser som är specifika för intervjupersonen. Den kvalitativa forskningsintervjun ger också 

möjlighet att tolka en och samma information på flera olika sätt och begränsas därmed inte på 

samma sätt som den kvantitativa metoden (ibid.) Dock har den kvalitativa metoden kritiserats 

av företrädare för den kvantitativa metoden för att inte vara tillräckligt vetenskaplig eller 

objektiv (ibid.) 

5.4 Urval och bortfall 

Studiens urval bestod av fyra kvinnor. Tre av dem var gifta och den fjärde var ensamstående. 

Alla kvinnorna var välutbildade med minst en högskolexamen. En av kvinnorna var 

mammaledig medan de övriga tre förvärvsarbetade. Adoptivbarnen var från olika delar av 

Afrika och Asien. En av intervjupersonerna hade två adoptivbarn medan två andra hade ett 

adoptivbarn var. Den fjärde intervjupersonen hade både ett adoptivbarn och ett biologiskt 

barn. Åldern på adoptivbarnen varierade. ”Barnens” åldrar var följande; 1 ½, 4, 6 (två 

stycken), och 24, vilket med andra ord betyder att det fanns en stor spridning åldersmässigt.  

 

Första tanken, som den här studiens författare hade, var att med hjälp av författarens egen 

släkt och vänner hitta intervjupersoner genom deras stora kontaktnät, eftersom en del vänner 

är adopterade och några släktingar känner andra adoptivföräldrar.  Den idén lämnades dock 

till förmån för adoptionssammanslutningar och intresseföreningar. Författarens släkt och 

vänner var dock kvar som en reservplan utifall det skulle bli svårt att hitta intervjupersoner. 

Adoptionssammanslutningarna och intresseföreningarna hittades genom att googla på 

internet. Sju stycken adoptionssammanslutningar och intresseföreningar hittades som ansågs 

lämpliga för sökandet efter intervjupersoner (Ensamstående adoptivföräldrars förening, 

Svensk-Etiopiska Familjeföreningen, Familjeföreningen för internationell adoption, Barnen 

framför allt, Barnens vänner – Internationell adoptionsförening, adopter.nu och Chicola) 

eftersom studiens författare tolkade det som att organisationerna och föreningarna antingen 

hade medlemmar som var adoptivföräldrar eller kunde komma i kontakt med 

adoptivföräldrar.  

 

Ett kriterium för att välja intervjupersoner var att adoptivföräldrarna hade adopterat 

internationellt för att inte begränsa möjligheterna att hitta intervjupersoner. Ett annat var att 

barnens ålder inte hade stor betydelse eftersom det är adoptivföräldrars beskrivningar av sina 

upplevelser som är syftet med uppsatsen. Det var heller inte viktigt om det var par, 

ensamstående, mammor eller pappor.  

 

Sammanslutningarna och intresseföreningarna kontaktades genom ett kort e- mail där studiens 

författare presenterade sig själv och information om examensarbetet tillsammans med en 

förfrågan om hjälp att hitta intervjupersoner (se bilaga 2). Det kom snabbt svar från två av 

adoptionssammanslutningarna som tyvärr inte kunde hjälpa till på grund av sekretesskäl men 
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som gav mig rådet att annonsera på hemsidan ”Familjeliv”, vilket också gjordes. 

Annonseringen på hemsidan gav en intresserad intervjuperson.  Eftersom det inte blev den 

respons som studiens författare hade förväntat sig från adoptionssammanslutningarna eller 

intresseföreningarna, togs kontakt med den egna släkten och vänner för att få hjälp att hitta 

intervjupersoner. På det sättet blev det ytterligare tre intervjupersoner. Intervjupersonerna 

blev kontaktade per e-mail (se bilaga 3) för att sedan följa uppmed ett samtal om datum, tid 

och plats för intervjuerna.  

 

Under sökandet av intervjupersoner blev det tre stycken bortfall. Alla tre tillhörde någon 

adoptionsförening och blev kontaktade genom e-mail. Tråkigt nog hörde de inte av sig efter 

en inledande kontakt. En spekulation kan vara att informationen som gavs om intervjuerna 

och själva intervjuerna var för nära varandra i tiden att möjliga intervjupersoner inte hade 

möjlighet att medverka. Det kan också ha varit att det helt enkelt inte ville medverka.  

5.5 Datainsamling 

I följande delkapitel kommer de olika momenten i datainsamlingen att presenteras. 

5.5.1 Intervjuguide 

Innan intervjuerna genomfördes skapades en intervjuguide (se bilaga 4) för att ha som stöd 

under intervjuerna. Intervjuguiden formades bland annat med hjälp av studiens tidigare 

forskning och teoretiska referensram. Detta för att intervjuguiden skulle fungera som ett 

hjälpmedel till att söka besvara studiens syfte och frågeställningar. Intervjufrågorna i guiden 

var skapta som semi-strukturerade frågor och indelade i olika teman, utifrån studiens syfte 

och frågeställningar, för att studiens författare ville vara säker på att alla berörda teman 

behandlades, och att intervjupersonerna skulle kunna beskriva sina upplevelser mer ingående 

med hjälp av följdfrågor. Studiens författare kunde senare lägga till eller ändra frågor under 

själva intervjun utifrån intervjuguiden.  

5.5.2 Genomförandet av intervjuerna 

Det viktigaste för genomförandet av intervjuerna var att intervjupersonerna fick välja en miljö 

där de kände sig trygga och bekväma. Tre intervjuer genomfördes genom personlig kontakt. 

Två av intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats under arbetstid. Den ena 

genomfördes i ett mötesrum medan den andra genomfördes i en lokal öppen för allmänheten 

där andra personer var närvarande. Av fyra intervjuer genomfördes en per telefon, från 

intervjuarens hem, med högtalarfunktion. Efter överenskommelse med intervjupersonen 

genomfördes intervjun på kvällen efter att intervjupersonens dotter hade gått och lagt sig för 

att intervjun inte skulle bli avbruten. Studiens författare var medveten om att en 

telefonintervju kunde påverka studien negativt genom olika faktorer som till exempel dålig 

ljudkvalité eller tolkning av kroppsspråk vid bearbetning och analys av studien (Brinkmann, 

2008). Trots det valde studiens författare att använda en telefonintervju som metod eftersom 

det möjliggjorde att ytterligare en intervjuperson kunde delta. Alla intervjuerna tog cirka 30 

minuter att genomföra.  

 

Under samtliga intervjuer användes en diktafon som arbetsredskap för att vara säker på att få 

med hela intervjun och slippa bli distraherad eller stressad av att skriva anteckningar. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) är detta ett bra sätt att genomföra en intervju eftersom forskaren 

då kan fokusera fullt ut på själva intervjun. Diktafonen användes också för att vara säker på 

att minnas viktiga delar i intervjun under arbetets gång med att analysera intervjuerna. 

Anledningen var också att försäkra sig om att intervjupersonernas egna ord kom fram och inte 
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av misstag blev förvrängda under någon del av analysprocessen. När intervjuerna 

genomfördes användes också egen intervjuguide med semi-strukturerade frågor för att lättare 

kunna genomföra intervjun. Detta för att inte glömma viktiga frågor under själva intervjun på 

grund av nervositet eller skär glömska. 

5.5.3 Transkribering 

Studiens författare valde att transkribera datamaterialet till skriftspråk och inte talspråk för att 

försöka att bevara intervjupersonernas tolkning av intervjun i största möjliga mån (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Intervjuerna transkriberades i följd under några dagar för att få helhetsbild 

av samtliga intervjuer. För att inte glömma intervjupersonernas troliga tolkning av 

intervjuerna skrevs en sammanfattning av intrycket från intervjun samma dag, för att 

användas senare vid transkriberingen. När transkriberingen var färdig påbörjades 

analysprocessen genom att identifiera liknande svar och grupperade dem under olika teman 

som överensstämde med studiens syfte och frågeställningar för att sedan lättare kunna 

analysera materialet i resultat och analysdelen. 

5.5.4  Analysmetod 

När det transkriberade datamaterialet skulle analyseras i studiens resultat och analysdel 

användes olika analysmetoder (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009). Meningskoncentrering 

användes till exempel vid val av citat från intervjuerna.  Analysmetoden gjorde det möjligt att 

använda sig av längre citat, från intervjuerna, i förkortade formuleringar utan att innebörden i 

de längre citaten på så sätt förlorades (ibid.). Denna metod gjorde det också möjligt att lyfta 

fram central information för att söka besvara studiens syfte och frågeställningar. En annan 

analysmetod som användes var en kombination av meningstolkning och en teoretisk tolkning 

med hjälp av studiens teoretiska referensram. Genom användning av metoden, möjliggjordes 

en vidare tolkning av resultaten i studien än vad citaten uttryckligen visade (jmf. Kvale & 

Brinkmann). 

5.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

I följande delkapitel kommer studiens författare att presentera hur studiens validitet och 

reliabilitet försökte höjas. Därefter kommer studiens generaliserbarhet att diskuteras.  

5.6.1 Validitet 

Studiens författare genomförde ensam intervjuerna vilket blev underlaget för resultaten och 

analysen av studien. Att göra en studie ensam kan påverka studiens validitet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). För att höja validiteten i studien, skapades därför en intervjuguide som 

hade studiens syfte, frågeställningar och teori som grund. Ett sätt att öka validiteten i studien 

var att studiens författare upprepade vad intervjupersonerna hade sagt för att därefter få en 

bekräftelse på att studiens författare hade tolkat svaren på ett liknande sätt som 

intervjupersonen. För att ytterligare höja validiteten på studien bad studiens författare 

intervjupersonerna att förklara vissa svar som ansågs svårtolkade. Dessutom uppmuntrade 

studiens författare intervjupersonerna att ge exempel på begrepp eller situationer för att höja 

validiteten. 

5.6.2 Reliabilitet 

Studiens reliabilitet kan ha påverkas av att studiens författare gjorde studien ensam. För att 

höja reliabiliteten under till exempel datainsamlingen valdes majoriteten av intervjuerna att 

göras ansikte mot ansikte, för att vara säker på att intervjuerna gjordes med i förväg utvalda 

intervjupersoner. Intervjuerna valdes också att genomföras i miljöer som inte skulle störa 
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intervjupersonerna eller studiens författare. Dock så gjordes en intervju på en av 

intervjupersonernas arbetsplats i ett utrymme öppet för allmänheten. Detta kan ha påverkat 

intervjupersonens svar och därmed studiens reliabilitet eftersom andra röster och ljud trängde 

sig på under intervjun. 

 

Reliabiliteten kan också ha påverkats av att studiens författare genomförde en telefonintervju 

med en av intervjupersonerna. Studiens författare valde trots det att genomföra en 

telefonintervju med en intervjuperson på grund av intervjupersonen befann sig i en annan 

större stad. Enligt Bryman (2008) kan en telefonintervju ibland vara bättre än en intervju 

ansikte mot ansikte eftersom till exempel en intervjuperson kan uppfatta det lättare att prata 

om känsliga frågor när intervjupersonen saknar ett ansikte på intervjuaren och den personen 

inte är fysiskt närvarande. Telefonintervjun kan ha påverkat studiens reliabilitet genom att 

studiens författare hittade intervjupersonen på internet för att sedan genomföra en 

telefonintervju utan att ha träffat intervjupersonen i fråga. För att höja reliabiliteten i studien, 

hade studiens författare haft e-mail kontakt med intervjupersonen, innan intervjun 

genomfördes, där intervjupersonen bad studiens författare att ringa vid en speciell tid för att 

kunna besvara intervjufrågorna i lugn och ro. Efter att alla intervjuer var genomförda 

jämförde studiens författare intervjupersonernas svar, för att uppmärksamma samstämmighet i 

datamaterialet. Slutsatsen blev att telefonintervjun inte hade skilt sig nämnvärt i innehåll från 

de övriga intervjupersonerna. Studiens reliabilitet kan också ha påverkats av att studiens 

författare var internationellt adopterad, kvinna och att tre intervjupersoner visste vem 

uppsatsförfattaren var genom en släkting till studiens författare.  

 

För att höja studiens reliabilitet ytterligare valde studiens författare att inte stressa fram 

bearbetning av datamaterialet, utan jobbade med datamaterialet i några dagar eftersom trötthet 

och hörfel till exempel kan påverka en studies reliabilitet (jmf. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 

& Wängnerud, 2007)  

5.6.3 Generaliserbarhet 

Eftersom studiens författare hade utfört en kvalitativ studie med fyra personer valdes 

analytisk generalisering för att komma fram till vissa slutsatser utifrån studiens resultat. 

Analytisk generalisering möjliggjorde tolkningar av likheter och skillnader i 

intervjupersonernas unika upplevelse av föräldraskapet och adoption med stöd av tidigare 

forskning och en förutbestämd teori.  På så sätt kan till exempel visa likheter i resultaten 

generaliseras till andra undersökningspersoner och situationer som till exempel en annan 

studie (Kvale & Brinkmann, 2009). 

5.7 Etiska överväganden 

Studiens författare var medveten om etiska övervägande under hela uppsatsprocessen. En av 

de första aspekterna var hur studien skulle kunna genomföras utan att kränka någon individ 

och samtidigt bedriva en vetenskaplig studie (Vetenskapsrådet, 2002). Studiens författare 

valde därför bland annat att intervjua vuxna individer eftersom vetenskapliga studier med 

barn ibland kan vara svårt att genomföra och inte alltid anses etiskt försvarbara. Det kan 

visserligen ske med vuxna individer också, men barn anses ur en etisk aspekt vara extra 

känsliga för påverkan. Innan intervjuerna genomfördes blev intervjupersonerna informerade 

om studiens syfte och datainsamlingsmetod per e-mail med för att möjliggöra en etiskt 

försvarbar studie. Dessutom blev intervjupersonerna informerade om Vetenskapsrådets (ibid.) 

individskyddskrav vid intervjutillfället, vilket bland annat innebar att intervjupersonerna 

ställde upp frivilligt och godkände att informationen i intervjuerna kunde användas i studien.  
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För att möjligöra att citat kunde användas i studien lovades också anonymitet innan 

intervjuerna påbörjades. Ett etiskt dilemma som uppstod under transkriberingen av 

datamaterialet var hur studiens författare skulle kunna använda nämnda material utan att röja 

intervjupersonernas identitet. Detta avhjälptes dock genom omskrivningar av utvalda citat 

utan att förvränga innebörden i datamaterialet. Dessutom fördes en diskussion mellan 

handledaren och studiens författare för att försäkra sig om att anonymitetskravet upprätthölls. 

Transkribering gjorde också från talspråk till skriftspråk, vilket var ett medvetet val för att 

citaten i studien skulle bevara intervjupersonernas egna tolkningar och därmed inte (Kvale & 

Brinkmann, 2009), kränka intervjupersonerna. Tolkningen av resultaten i analysdelen var 

också en etisk fråga eftersom det var viktigt för studiens författare att ha en viss frihet att 

analysera datamaterialet, samtidigt som det inte fick frångå alltför mycket från intervjuernas 

svar och på så sätt ändra eller missbruka deras tolkningar. 
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6. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras resultaten av de genomförda kvalitativa intervjuerna. Resultaten 

besvaras utifrån frågeställningarna. Resultatpresentation varvas med noggrant utvalda citat 

från intervjupersonerna för att sedan analyseras med hjälp av studiens bakgrundskapitel, 

tidigare forskning och teoretiska referensram.  

6.1 Hur beskriver adoptivföräldrar sitt eget föräldraskap? 

Resultaten från den här studien visar att det inte finns någon generell bild av vad som är 

specifikt med att vara adoptivförälder. Samtidigt berättade alla intervjupersoner specifika 

situationer om sitt eget föräldraskap som utmärker dem som adoptivföräldrar. En 

intervjuperson berättade till exempel hur människor på stan brukar titta nyfiket på hennes 

dotter utan att kommentera det. En annan intervjuperson beskrev minnet av själva adoptionen. 

Resultaten visar också att det finns en viss medvetenhet om varför intervjupersonerna vill bli 

adoptivföräldrar och att det är en process som fått ta tid.  En intervjuperson berättade till 

exempel att hon hade tänkt mycket på varför hon ville ha barn överhuvudtaget och varför hon 

ville adoptera. Sådana funderingar hade, enligt intervjupersonen, pågått under en längre tid 

innan hon beslutade sig för att adoptera.  En intervjuperson beskriver adoptivföräldraskapet på 

följande sätt: 

 

”Det känns oftast som vilken förälder som helst. [---] Mitt föräldraskap är som vilken 

biologisk förälder har som helst. [---] Att hon är adopterad kommer liksom fram 

ibland… ”  

 

Samma intervjuperson beskrev också följande: 

 

”Som förälder är man ju mer som föräldrar är i allmänhet. Sen är vi betydligt mer 

förberedda, tänker jag, eftersom vi har haft en så lång väg fram tills vi fick barnet, än 

vad jag tänker mig de flesta biologiska föräldrar har. [---] Man har ju tänkt väldigt 

mycket och liksom förberett sig på olika sätt, och vridit och vänt på varför man vill ha 

barn överhuvudtaget. Det där med att ha ett barn som ser annorlunda ut än vad man 

själv gör. Det tycker jag är väldigt goda förutsättningar för att man ska bli en bra 

förälder.” 

 

Samtidigt tycktes intervjupersonen vara medveten om att vissa aspekter av 

adoptivföräldraskapet skiljer sig från föreställningar i samhället om begreppet familj.  

 

”Den rådande uppfattning om vad en familj är att man fött sitt barn.”  

 

En annan intervjuperson beskrev adoptivföräldraskapet som något speciellt. Intervjupersonen 

tycktes anse sig vara både förälder och adoptivförälder och berättade följande:  

 

”Det är jättekul. Det är hemskt roligt. [---]Man är förälder tycker jag, men man är 

också adoptivförälder. Man har lite två släkten som man hela tiden får bära med sig.” 
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Samma intervjuperson berättade också följande: 

 

” … alltså att hela tiden bära med sig den andra biten som de (barnen; författaren 

egen anm.) då inte känner till. Men ändå så att den är bredvid den svenska på något 

vis.”  

 

Intervjupersonen som både har ett biologiskt barn och ett adoptivbarn tycktes dock inte se 

någon skillnad i sitt adoptivföräldraskap och biologiska föräldraskap, men berättade hur 

otroligt roligt och stimulerande det var att ha barn och leva med barn.  

 

Den här studiens resultat antyder viss samstämmighet med vad som framkommit i andra 

studier. Exempelvis har von Grieffs (2004) studie funnit likande resultat där 

intervjupersonerna inte tycktes uppfatta adoptivföräldraskapet som annorlunda från det 

biologiska föräldraskapet. Trots detta visade nämnda studie att adoptivföräldrarna tycktes 

komma med information om specifika händelser som utmärker adoptivföräldraskapet. Den 

här studiens resultat verkar också visa att det finns olika tolkningar av adoptivföräldraskapet, i 

likhet med hur föräldraskapet som begrepp skrivits och diskuterat om utan att det har funnits 

någon universell definition (jmf. Bornstein, 2002). Den här studiens resultat kan också tolkas 

som att det tycks finnas en viss medvetenhet om varför intervjupersonerna vill bli 

adoptivföräldrar genom den långa process det har tagit för dem att bli föräldrar. Detta kan 

tolkas som att intervjupersonerna har haft tid att förbereda sig på föräldraskapet, vilket 

tidigare forskning också tycks visa (jmf. Weigl, 2004). Ett exempel är den grundliga 

granskningen av blivande adoptivföräldrar i en hemutredning (Socialstyrelsen, 2008). Ett 

annat exempel är den föräldrautbildning som blivande adoptivföräldrar måste gå för att bli 

godkända som adoptivföräldrar. Resultaten från den här studien kan på så sätt tolkas som att 

intervjupersonerna tycks vara psykiskt förberedda på adoptivföräldraskapet (jmf. Brodzinsky 

& Pinderhughes, 2002).  Vidare kan studiens resultat också tolkas som att det verkar finnas en 

viss medvetenhet hos intervjupersonerna om föreställningar i samhället om det biologiska 

föräldraskapet trots att olika familjekonstellationer inte är något ovanligt (jmf. Bornstein, 

2002). Den här studiens resultat visa dock att intervjupersonerna inte tycks känna sig 

ifrågasatta i sin föräldraroll skiljde sig från von Grieffs (2004) studie. 

 

Utifrån anknytningsteorin kan resultaten i den här studien tolkas som att intervjupersonerna 

har förberett sig för att skapa så goda förutsättningar som möjligt i anknytningen till sina barn 

genom exempelvis en obligatorisk förberedande föräldrakurs (jmf. Socialstyrelsen, 2007). 

Resultaten kan också tolkas som att intervjupersonerna tycks ha visat medvetenhet när det 

gäller anknytningens betydelse för barnet (jmf. Cummings & Cummings, 2002). En 

intervjuperson beskrev till exempel hur hon fokuserade väldigt mycket på relationen mellan 

sig och sin dotter redan från första början för att försöka förstå och tolka henne. En annan 

intervjuperson använde uttryckligen begreppet anknytning, under intervjutillfället, och 

beskrev hur familjen ägnade mycket tid tillsammans för att stärka relationerna i familjen.  

6.2 Hur beskriver adoptivföräldrarna sina tankar och funderingar om att 

deras barn kanske vill söka sitt biologiska ursprung? 

Resultaten från den här studien visar att intervjupersonerna inte verkar uppleva någon 

osäkerhet i sitt föräldraskap om deras barn en dag kanske vill söka sitt biologiska ursprung.  

Exempelvis berättade en av intervjupersonerna att hon välkomnar den dagen hennes dotter 

vill söka sitt biologiska ursprung. En annan intervjuperson beskrev det som att hon inte var 

rädd att förlora sin dotter om dottern beslöt sig för att utforska sitt biologiska ursprung. Den 
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här studiens resultat visar att adoptivföräldrarna också tycks vara positiva till barnens 

biologiska ursprung. En intervjuperson berättade till exempel att det pratas mycket om hennes 

dotters biologiska ursprung i hemmet och att det på så sätt tycks vara väldigt levande i 

familjen. Resultaten i den här studien visar också att intervjupersonerna tycks vilja vara 

delaktiga i sökandet efter barnens biologiska ursprung, om det skulle ske i framtiden. En 

intervjuperson berättade bland annat hon gärna vill resa tillsammans med sin dotter till hennes 

födelseland om dottern en dag skulle bli intresserad. Majoriteten av adoptivföräldrarna verkar 

också försöka hålla det biologiska ursprunget levande för sina barn. Ett sätt var att 

intervjupersonerna försökte samla in så mycket information som möjligt om sina barns 

biologiska ursprung vid själva adoptionen. En intervjuperson berättade att hon på så sätt 

kunde beskriva sin dotters födelseland i positiva termer men också visa bilder på hennes 

biologiska mamma. En annan intervjuperson beskriver att hon ofta pratar med sin dotter om 

det biologiska ursprunget så fort frågorna kommer. Den här studiens resultat visar också att 

majoriteten av intervjupersonerna inte tycks ha fått så mycket information om sitt barns 

biologiska ursprung vid adoptionen som de hade önskat. En intervjuperson verkade till 

exempel besviken över det för hennes dotters skull. Intervjuperson berättade följande: 

 

”Jag kan tycka att det var synd att vi inte låg på mer. [---] Vi hade kunnat ge henne 

lite mer information sen, tänker jag. Hon kanske inte kommer att bli så intresserad. 

Det vet vi ju inte heller. Alla blir ju inte det. Frågorna kommer att komma, i vilken 

grad de kommer eller i vilken ålder de kommer går inte att föreställa sig. Vi vill ju ha 

så mycket information som man bara kan. För att kunna gå vidare.” 

 

Intervjupersonen beskrev också att hon upplevt sig vara i ett underläge gentemot 

adoptionsorganisationen i deras dotter födelseland när hon och hennes man försökte få 

information om deras dotters bakgrund.   

 

 ”Vi var i ett skumt underläge på något vis när vi kom dit.[---] … för det var en chock 

hur det funka, hur människor var, hur människor behandlade oss. Vad som 

förväntades av en och så vidare. Det var otroligt. Det tog långt tid innan jag fattade 

innan jag kunde hantera det på något vis. Dels att vi var helt och hållet i händerna på 

de här människorna som arbetade för oss. Egentligen arbetade dem för oss fast det är 

vi som hamnar i underläge. Vi kan ingenting och de gör allting. De kan välja att 

arbeta snabbt och de kan välja att dra ut på det. De kan välja att berätta saker och de 

kan välja att undanhålla information.[---] … så det var liksom viktigt att vara på god 

fot med dem och då ville vi inte vara för på heller. [---] … hade vi legat på lite ännu 

mer hade vi kanske fått lite mer information också, men vi blev lite för rädda för det. 

 

 En av intervjuperson berättade att hon försökte få sin dotter intresserad av sitt biologiska 

ursprung redan vid tidig ålder genom till exempel berättelser om dotterns ursprung i sagoform 

men också lekar som knöt an till det biologiska ursprunget. Dottern tycks dock ha förlorat 

intresset för sitt biologiska ursprung efter några år för att hon såg sig själv som svensk. Det 

var något som intervjupersonen inte hade reflekterat över innan. 

 

”Det var på något sätt en tanke som jag aldrig hade funderat på för mig själv.  Så 

tänkte jag ’hon har ju alldeles rätt i det. Det är hon ju. Hon har ju talat svenska sedan 

hon var fyra månader. Hur kan hon vara något annat?’ [---]Det känns inte som jag 

vill ifrågasätta detta. Det är hennes beslut.” 
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En annan intervjuperson berättade att hon upplever en viss oro att det inte pratas tillräckligt 

mycket om det biologiska ursprunget med barnen. Samtidigt upplever intervjupersonen att det 

ibland kan vara svårt att prata om det. 

 

”Jag känner oro över att vi [intervjupersonen och hennes man; egen anm.] inte tar 

tag i det tillräckligt. Att man hela tiden avläser signaler. Nu är det någonting. 

Tentaklerna ute liksom, tror jag. [---] … men det känns ändå som att jag har lite svårt 

för det där just varför man blir övergiven. Det är inte så lätt svar. [---]Jag är nog inte 

helt genomtänkt i svaren. Det kanske man inte kan bli heller. [---] För att de frågorna 

ställs på olika sätt genom diskussioner. Man har inte färdiga svar hela tiden.” 

 

En av intervjupersonerna berättade att hon gärna ser sin dotter åker tillbaka till sitt 

födelseland, men först efter att hon blivit lite äldre så att hon kan uppskatta upplevelsen.  

 

 ”Vi har ju pratat om att vill hon så åker vi tillbaka till landet bara för att hon ska få 

vara i landet, se var hon kommer ifrån även om hon inte söker. Fast det är många år 

framöver och hon ska ha glädje av det. Det är ju liksom en enorm grej och man vill ju 

att hon ska ha någon uppfattning om det. [---] Det känns liksom att det är så många år 

fram i tiden att det liksom får ligga där lite grann.” 

 

Den här studien stämmer till viss del överens med tidigare forskning (jmf. SOU, 2009:61). 

Exempelvis tycktes intervjupersonerna vara väl medvetna om sina barns biologiska ursprung. 

En intervjuperson berättade till exempel att det under föräldrautbildningen pratades en del om 

adoptivbarns behov av sitt biologiska ursprung. Föräldrarna gavs därför rådet att ta reda på så 

mycket information som möjligt under själva adoptionen. Vidare tyder resultaten från den här 

studien på att även om intervjupersonerna vill ge sina barn så mycket information som möjligt 

om deras biologiska ursprung så finns det inte alltid så mycket information att tillgå (jmf. von 

Grieff, 2004), vilket en av intervjupersonerna beskrev i ovanstående citat. Resultaten från 

studien kan också tolkas som att intervjupersonerna verkar vara väldigt intresserade av att 

deras barn skall få ta del av sin biologiska bakgrund genom att till exempel prata om 

ursprunget när barnen känner för det (jmf. Brodzinsky & Pinderhughes, 2002). Studiens 

resultat tycks samtidigt också visa på att det finns en viss osäkerhet hur några intervjupersoner 

ska närma sig vissa ämnen på grund av en känsla av kanske otillräcklighet ibland (jmf.,ibid.) 

Exempelvis hade en intervjuperson svårt att närma sig ämnet varför hennes barn blev lämnade 

av sin biologiska mamma. Samtidigt tyder den här studiens resultat på att intervjupersonerna 

försökte att vara lyhörda för sina barns behov (jmf. Cummings & Cummings, 2002). En 

intervjuperson berättade exempelvis hur hon försökte avläsa signaler från sina barn för att 

försöka utläsa vad barnen ville prata om innan barnen själva hade formulerat sina behov.  

 

Utifrån anknytningsteorin tyder den här studiens resultat på att intervjupersonerna är lyhörda 

och tillgängliga för barnens behov av att prata om det biologiska ursprunget genom en ständig 

dialog med barnen om det biologiska ursprunget. På så sätt tycks intervjupersonerna försöka 

att skapa en nära relation till sina barn, vilket kan tolkas som att förutsättningarna för att ett 

barn skall få en trygg anknytning till sina föräldrar existerar (jmf. Cummings & Cummings, 

2002). Enligt Cummings och Cummings (2002) kan nämligen bristen på tillgänglighet och 

lyhördhet skapa en otrygg anknytning och i värsta fall en desorienterad. Den här studiens 

resultat kan också tolkas som att intervjupersonerna är psykiskt förbereda för föräldrarollen 

genom till exempel föräldrautbildningen. Dessutom innebär en adoption ett i förväg 

genomtänkt och planerat föräldraskap och att barnen därmed alltid är önskade och välkomna 

jämfört med det biologiska föräldraskapet där det ibland kan bli oplanerat och överraskande. 
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Att barnen är adopterade kan därför, i den här studien, tolkas som en bekräftelse för barnen att 

de är önskade. Det i sin tur kan skapa en känsla av tillit för föräldrarna hos barnen, vilket i sin 

tur kan underlätta en god anknytning (jmf. Feeney, Passmore & Peterson, 2007). Att 

intervjupersonerna, i den här studien, är öppna med adoptionen genom exempelvis samtal, 

berättelser och lekar från första stund kan tolkas som ett sätt att förebygga negativa 

anknytningsmönster när deras barn blir äldre (ibid.). Adoptionen kan därmed ses som en 

naturlig del i intervjupersonernas barns liv och kan således tolkas vara positivt för 

anknytningen. Enligt anknytningsteorin kan resultaten, i den här studien, också tolkas som att 

barnen generellt sett inte har haft några problem med anknytningen när intervjupersonerna har 

pratat om adoptionen med sina barn och de blivit medvetna om det. När adopterade blir 

medvetna om sin adoption har det enligt Howe (2001) skapat identitetsproblem hos vissa 

adopterade.  

6.2.1 Hur beskriver adoptivföräldrarna anknytningen till sina barn? 

Den här studiens resultat visar att intervjupersonerna beskriver sin anknytning till sina barn 

som väldigt positiv. En intervjuperson berättade till exempel att hon och hennes familj 

försöker göra saker tillsammans för att känna att alla familjemedlemmar har en relation med 

varandra. Samtliga intervjupersoner verkar vara väl medvetna om begreppet anknytning 

genom att de själva använde sig av begreppet under intervjuerna. Den här studiens resultat 

visar också att adoptivföräldrarna generellt sätt är säkra på sin föräldraroll och anser att de har 

en väldigt bra och nära relation till sina barn. Exempelvis berättade en intervjuperson att hon 

och hennes dotter visserligen bråkade ibland, som andra familjer, med aldrig så allvarligt att 

det riskerade deras nära relation. Den här studiens resultat visar också att en majoritet av 

intervjupersonerna tycktes anse att anknytningen till deras barn varit bra från första stund. Ett 

exempel är hur en intervjuperson beskrev den första tiden med sin dotter som väldigt lätt, och 

att det fortsatt vara det. En intervjuperson beskrev anknytningsprocessen som följande:  

 

”Vi var väldigt fokuserade på henne redan från första början. Vi la verkligen manken 

till för att försöka tolka henne och försöka förstå henne när hon var så liten. [---] Vi 

har pratat med henne väldigt mycket och har fått henne att utrycka sig. Det är väl lite 

för att hon ska få uppfattningen om att vi vill förstå henne och att hon ska få uttrycka 

sin egen röst på något vis.” 

 

En annan intervjuperson berättade hon inte upplever någon förändring i anknytningen från det 

att hennes dotter var spädbarn till idag. Intervjupersonen berättade att anknytningen alltid 

varit god och att de aldrig har haft så allvarliga bråk att det skadat anknytningen. På frågan 

vem dottern vände sig mest till vid någon kris svarade en intervjuperson följande: 

 

”Kanske mest till mig, det går bra med pappa också och jag har haft ett jobb där jag 

reser mer och då har han varit hemma. Det har varit väldigt bra att få tröst hos pappa 

också.” 

 

En annan intervjuperson tyckte inte att det var någon skillnad på vem barnen vände sig till i 

början för tröst och ansåg att barnen var både mammiga och pappiga. 

 

 ”Jag tror att till en början svårt att säga. Vi var hemma väldigt lika. Vi delade väldigt 

jämnt på föräldraledigheten. Dem var nog både och. Både mammig och pappig.  Sen 

kan de ha blivit väldigt beroende av mig. När det krisar är sonen väldigt beroende av 

pappa. [---] Vår dotter väljer nog mer konsekvent mig.” 
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Resultaten från den här studien visar också att adoptivbarnen generellt sätt tycktes knyta an 

till mammorna i början av adoptionen. Exempelvis berättade en intervjuperson att hennes 

dotter föredrog henne framför pappan vid rädsla. Intervjupersonen berättade följande: 

 

”Vi var ute och tittade på några får och så bräkte dem, och hon blev jätte rädd och 

kastade sig över mig fast hon satt i min mans famn.”  

 

Den här studiens resultat verkar också visa att intervjupersonerna som adopterade tillsammans 

med sin partner upplever att papporna har en bra anknytning till barnen. Till exempel 

berättade en intervjuperson hur hennes adoptivson föredrog pappa i stället för mamma i vissa 

situationer som sonen kunde uppleva som jobbiga. Resultaten från studien tyder också på att 

mannen i familjen är viktig som stöd i adoptionsföräldraskapet (i de fall intervjupersonerna är 

gifta). En intervjuperson berättade följande: 

 

”det gäller att ha en bra relation med sin man.”  

 

Alla intervjupersoner, i den här studien, beskrev att det fanns ett bra nätverk runt omkring 

dem och deras barn, vilket verkar ha stor betydelse för dem. Exempelvis beskrev en 

intervjuperson hur viktiga kusinerna var i dotterns liv. En av dotterns kusiner kallade till och 

med henne för ”syster”. En annan intervjuperson beskrev att hennes dotter till exempel var 

väldigt förtjust i farmodern och att dottern och farmodern hade hittat varandra känslomässigt 

från första stund. 

 

Den här studiens resultat bekräftas delvis av den tidigare forskningen som presenteras i denna 

studie. Enligt Broberg, Granqvist, Ivarsson, och Risholm Mothander (2008) finns det 

forskning som tyder på att mannen och kvinnan är mer jämställda vid adoption, eftersom 

kvinnan inte bär på barnet i nio månader och på så sätt skapar ett möjligt ”försprång” i 

relationen. Den här studien resultat visar denna jämlikhet genom exempelvis en 

intervjupersons beskrivning av hur hon och hennes man delade lika på föräldraledigheten. 

Vidare kan studiens resultat också tolkas som att intervjupersonerna verkar arbeta i 

förebyggande syfte med sina barn för att till exempel stärka barnens självkänsla och därmed 

förebygga en möjlig identitetskris (jmf. Dalen, 2007).  Detta genom att exempelvis prata 

mycket med barnen om deras biologiska bakgrund, utseende och andra frågor som kan vara 

till grund för en minskad självkänsla (jmf., ibid.). Den här studiens resultat tyder också på att 

barnen är i familjer med mycket omsorg och kärlek, vilket kan anses vara en god förutsättning 

för att en adoption skall fungera bra (jmf. Broberg, 2007). 

 

Utifrån anknytningsteorin kan den här studiens resultat tolkas som att det inte finns någon 

nämnvärd skillnad mellan biologiska föräldrar och adoptivföräldrar när det gäller föräldrars 

omvårdnadsförmåga (jmf. Broberg m.fl, 2008). En intervjuperson berättade till exempel hur 

hon försökte tolka sin dotter i början av adoptionen för att lättare kunna förstå henne, vilket 

biologiska föräldrar också verkar göra. Den här studiens resultat kan också tolkas som att 

anknytningen är bra mellan barnen och intervjupersonerna. Detta kan ha att göra med att 

samtliga intervjupersoner hade barn som adopterats när de var under sex månaders ålder (jmf. 

Broberg, 2007). Dessutom verkar det inte finnas någon nämnvärd skillnad i anknytningen 

mellan adopterade och biologiska barn under sex månaders ålder (jmf., ibid.). Med 

utgångspunkt i anknytningsteorin kan resultaten, i den här studien, också tolkas som att det 

finns en viss svårighet att förstå barnet när det är små på grund av att adoptivföräldrarna inte 

vet vad barnet har varit med om innan adoptionen. Detta dels för att barnen föddes i en annan 

miljö och kultur som kan ha viss betydelse, men också betydelsen av språket. Exempelvis kan 
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barnen ha varit vana vid ett annat språk även om de själva var för små för att tala. Detta kan 

ha skapat svårigheter att tolka barnen (jmf. Broberg m.fl., 2008). Dock tyder resultaten på att 

intervjupersonerna tycks ha ansträngt sig för att ta tillvara sina barns behov när det gäller 

anknytningen genom att ha en ständig dialog med barnen (jmf. Cummings & Cummings, 

2002).  

 

Utifrån anknytningsteorin kan studiens resultat tolkas som att papporna är väldigt viktiga för 

barnens anknytning (jmf. Cassidy, 1999). Exempelvis berättade en intervjuperson att hennes 

son föredrog hennes man framför henne när sonen kände oro. Trots det tyder resultaten, i den 

här studien, på en viss hierarki i anknytningen mellan mamman och pappan (Broberg m.fl., 

2006).  Den här studiens resultat kan tolkas som att barnen i första hand väljer mamman och 

sedan pappan när mamman inte finns till hands.  Till exempel berättade flertalet av 

intervjupersonerna att deras barn i första hand valde dem och inte deras män om barnen kände 

oro. vilket stöds av tidigare forskning om den primära vårdnadshavarens betydelse för ett barn 

(jmf., ibid.). En möjlig tolkning, av resultaten i den här studien, kan vara att adoptivbarnen 

företrädesvis bara haft kvinnliga kontakter under den första tiden i sitt hemland och var 

därmed inte vana att umgås med män. Det finns dock inget stöd för detta antagande i den 

begränsade forskningen i den här studien.  

6.3 Hur beskriver adoptivföräldrarna födelselandets inställning till att 

adopterade kanske vill söka sitt biologiska ursprung? 

Resultaten från den här studien tyder på att inställningen till adopterades ursprung i 

födelseländerna verkar väldigt olika beroende på vilket land barnen är adopterade ifrån. 

Exempelvis så beskrev en intervjuperson sin upplevelse av adoptionen som jobbig eftersom 

hon inte fick så mycket information om dotterns bakgrund som hon velat. En annan 

intervjuperson beskrev å andra sidan adoptionen som en underbar upplevelse där hon hade fått 

möjlighet att träffa ett av sina barns biologiska mamma.  Adoptivföräldrarna uppfattade 

därmed sökandet efter information om sina barn som olika. Resultaten, från studien, visar att 

det kan bero på hur adoptionerna gick till väga i födelseländerna. Exempelvis berättade en av 

intervjupersonerna att den biologiska mamman var med vid urvalsprocessen av 

adoptivföräldrarna. En intervjuperson berättade att hon upplevde en näst intill likgiltig 

inställning från adoptionsorganisationen i födelselandet, när hon och hennes man ville ställa 

frågor om sitt barns biologiska ursprung. Hon berättade att hon och hennes man fick kämpa 

för att försöka få minsta lilla information om sitt barn. 
 

”Vi försökte leta och ta reda på mer information, men det var väldigt svårt. När vi just 

kom ner var det ett informationsmöte där fick vi intrycket av att man kunde ställa alla 

möjliga frågor [---] Det betonades verkligen att då kommer ni få möjligheter att ställa 

alla era frågor som ni har. Gud vad bra tänkte vi. Vi hade en lista med för att vi 

förstod att vi inte kommer att komma på en enda fråga när vi är där nere. Vi hade 

allting med oss. Men sen när det väl kom till kritan då var det verkligen ’sådär många 

frågor kan ni inte ställa, det fattar ni väl? Folk kommer inte orka läsa dem.’ Vi fick 

göra om allting och bara välja ut ett fåtal frågor. Sen försökte vi ta det vid ett annat 

tillfälle, men folk var inte intresserade. Vi fick känslan av inställningen som man hade 

i Sverige för ett antal år sedan. Att när hon flyttade med oss blev hon vår dotter och 

lämnade det gamla bakom sig. [---] Vi skulle inte berätta för barnen att de var 

adopterade…” 
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En annan intervjuperson beskrev liknande erfarenheter om att barnet inte ska få veta att det är 

adopterat och upplevde att adoptionsorganisationen i födelselandet inte heller var speciellt 

samarbetsvilliga. En av intervjupersonerna berättade att hon faktiskt fick möjlighet att träffa 

sin dotters biologiska mamma och beskrev födelselandets samarbete som något positivt. Hon 

beskrev mötet med den biologiska mamman som en berikande och positiv upplevelse. 

 

”Jag måste säga att det gjordes ypperligt bra av organisationen. Dels var det väldigt 

skönt att få träffa henne. Det var ett privilegium. Tänk vi har bilder på henne, vi har 

film på henne…”   

 

Samma intervjuperson berättade också att hon fortsatte att ha kontakt med den biologiska 

mamman i några år. 

 

 ”… sen var vi tvungna att skriva till henne under tre års tid. Hon fick rapporter 

liksom hela tiden. [---] Det var ett sätt för henne att inte klippa helt, vilket var väldigt 

bra. Men visst det kan kännas lite jobbigt nu. Var finns hon nu och hur har hon det?  

Och man tänker på henne ibland.  Man hoppas att hon har det bra…”  

 

Intervjupersonen berättade vidare att hon inte skulle tveka att göra samma sak för hennes 

andra adoptivbarn om möjligheten hade funnits. Hon såg bara fördelar med det och ansåg att 

det är hennes skyldighet som adoptivförälder att träffa den biologiska mamman om 

möjligheten dyker upp.  

 

”Jag hade inte ens vågat säga nej eller vara tveksam. Det är en sådan unik möjlighet. 

Jag tror att fördelarna överväger eventuella nackdelar om det överhuvudtaget finns 

några nackdelar. [---] Jag tror att det bara finns fördelar, och framför allt, det lilla 

man kan göra är man också skyldig till.” 

 

Vidare berättade en intervjuperson att hon och hennes man tidigare besökt födelselandet. Väl 

där fick de, genom lokala kontakter, information om en avdelning specialiserad på 

adoptionsturism som hjälper adopterade att söka sitt biologiska ursprung. Informationen var 

dock inget som landet officiellt hade tagit ställning till eller kommenterat. 

 

Den här studiens resultat stöds även av den tidigare forskningen när det gäller 

födelseländernas olika attityder till att adopterade kanske vill söka sitt biologiska ursprung 

(SOU, 2003:49). Exempelvis hade några intervjupersoner svårt att få information om det 

biologiska ursprunget medan en annan intervjuperson fick möjligheten att träffa den 

biologiska mamman. Det kan tolkas som att vissa länder anser att den adopterade ska klippa 

alla band med den biologiska familjen så fort en adoption är genomförd (jmf., ibid.). 

Återresor kan därmed, enligt födelselandet, motverka syftet med en adoption (jmf. 

Socialstyrelsen, 2007). Att födelseländerna inte vill ge information för att skydda modern 

eller hennes släktingar kan ses som ett argument till oviljan att ge information 

(Socialstyrelsen, 2007). Exempelvis berättade en av intervjupersonerna, i studien, att hon inte 

fick träffa sin sons biologiska mamma för att mamman verkade var i en utsatt position utan 

något socialt nätverk. I många fall vet födelseländerna inte heller vem modern är eftersom det 

oftast är en förutsättning för att de ska kunna lämna ifrån sig sitt barn för adoption. Resultaten 

i den här studien har dock också visat att det finns födelseländer som är måna om att bevara 

det biologiska ursprunget, åtminstone för en tid. Att en intervjuperson fick träffa den 

biologiska mamman kan därmed tolkas som att en adoptionsorganisation i födelselandet ansåg 

att det var viktigt för adoptivföräldrarna att få information om den biologiska mamman. Det 
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kan också tolkas som att det var viktigt för den biologiska mamman att träffa 

adoptivföräldrarna och se att hennes barn hamnade hos en bra familj. Den här studiens resultat 

kan därmed tolkas som att adoptionsorganisationen såg till att tillvarata båda parters intressen. 

Detta är dock bara antaganden och stöds inte i den begränsade forskningen som finns med i 

den här studien. 

 

Utifrån anknytningsteorin verkar förutsättningarna se olika ut för anknytningen när det gäller 

adoption. Vissa förutsättningar är bättre än andra i olika länder. Exempelvis fick en 

intervjuperson chansen att träffa dotterns biologiska mamma och därmed kanske fick mer 

information om dotterns bakgrund till skillnad från övriga intervjupersoner. Detta kan tolkas 

som att intervjupersonen hade möjlighet att skapa en bättre förutsättning för en trygg 

anknytning innan adoptionen (jmf. Howe, 2001). Utifrån anknytningsteorin kan resultaten 

från den här studien också tolkas som att vissa födelseländer inte är medvetna om eller lägger 

särskilt stor vikt vid anknytningens betydelse för adoptivbarn (jmf. Broberg m.fl, 2007). 

Exempelvis verkade majoriteten av födelseländer, enligt studiens resultat, inte vara 

intresserade av intervjupersonernas strävan efter att samla in information om sina 

adoptivbarns biologiska ursprung. Den här studiens resultat kan tolkas som att barnen trots 

bristen på information om det biologiska ursprunget inte visat på några identitetsproblem som 

kan uppstå vid en adoption när det inte finns så mycket information att tillgå (jmf. Feeney, 

Passmore & Peterson, 2007). Möjliga identitetsproblem skulle dock möjligtvis kunna 

förhindras om adoptivbarnet får veta så mycket som möjligt om sin biologiska bakgrund (jmf. 

Howe, 2001). Den här studiens resultat stöds till viss del av forskning som visar att 

anknytningen generellt sett går bra vid en adoption, men den har också visat att det kan finnas 

problem med den nya anknytningen till adoptivföräldrarna om barnet inte har haft en primär 

vårdnadshavare att knyta an till före adoptionen (jmf. Broberg m.fl, 2008). Detta kan tolkas 

som att ju mer intervjupersonerna vet om sina barns bakgrund desto större är förutsättningarna 

för att skapa en ny anknytning så att den upplevs som trygg för barnet (jmf. Howe, 2001). 

Eftersom resultaten från den här studien tyder på att intervjupersonerna vet väldigt lite om 

sina barns tidigare anknytning kan detta tolkas som att intervjupersonerna fick fokusera ännu 

mer på anknytningen mellan dem och sina barn för att förbättra chanserna för till en trygg 

anknytning (jmf., ibid.).  
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7. SLUTDISKUSSION 

Syftet med den här studien var att undersöka hur adoptivföräldrar förhåller sig till sitt eget 

föräldraskap och till sina barns biologiska ursprung. Resultaten visade att intervjupersonerna 

hade delade meningar om hur adoptivföräldraskapet uppfattas och att det därmed inte finns 

någon generell bild av vad adoptivföräldraskap innebär, i likhet med det biologiska 

föräldraskapet. Å andra sidan visade också resultaten att det fanns specifika situationer som 

utmärkte intervjupersonerna som adoptivföräldrar. De verkade också väldigt positiva till att 

deras barn kanske vill söka sitt biologiska ursprung. Adoptivföräldrarna berättade att de 

uppmuntrar sina barn att prata om sitt ursprung och hålla det levande på olika sätt. Ett sätt 

som adoptivföräldrarna försökte att hålla det levande var att samla in så mycket information 

som möjligt om sina barns ursprung vid adoptionen. Dock så visade det sig inte vara så lätt 

för alla eftersom födelseländerna hade olika inställning till adopterades möjliga behov till sitt 

biologiska ursprung. 

 

Resultaten av studien kan ha påverkats av olika faktorer. En faktor kan ha varit att studiens 

författare är internationellt adopterad. Det finns därmed en möjlighet att majoriteten av 

intervjupersonerna kan ha påverkats av till exempel författarens kön, etnicitet eller förmodad 

ålder under intervjuerna och därmed svarat på frågorna därefter. Det kan ha varit positivt att 

intervjuaren själv har varit adopterad eftersom det kan ha underlättat samtalet under intervjun. 

Å andra sidan kan tolkningar, av studiens författare, tagits för givna i vissa situationer då det 

varit bra att ha ytterligare en intervjuvare utan liknande förförståelse eller bakgrund. Studiens 

författare kan också ha ställt vissa frågor och omedvetet undvikit att ställa andra frågor eller 

följdfrågor på grund av egen förförståelse. Urvalet var också endast kvinnor som dessutom 

var högutbildade med högskoleexamen, vilket kan ha påverkat resultaten. Intervjupersonerna 

kan ha varit vana vid att intervjuas och därmed vetat hur frågor ska besvaras på bästa sätt. 

Genom att de alla har gått en obligatorisk föräldrakurs och på så sätt bland annat förberett sig 

på föräldraskapet kan det ha bidragit till en viss medvetenhet om vad som är politiskt korrekt i 

en intervjusituation. Majoriteten av kvinnorna var också gifta, så studiens resultat kanske 

skulle ha varit annorlunda om urvalet bara bestod av ensamstående adoptivmammor. Hur 

skulle resultaten till exempel blivit om det bara var adoptivpappor i urvalsgruppen? Dessutom 

var det ett stort ålderspann på barnen, vilket också säkerligen påverkade studiens resultat. 

Frågan är därmed på vilket sätt studiens resultat hade ändrats om barnen till exempel var äldre 

eller om det varit mindre spridning i åldrarna? Att en av intervjupersonerna fick möjlighet att 

träffa sin dotters mamma kan tolkas som att det skapades olika förutsättningar för 

anknytningen bland intervjupersonerna Vad hade till exempel studiens resultat visat om inte 

någon av intervjupersonerna hade haft möjligheten att träffa den biologiska mamman? Att 

göra en studie om adoptivföräldraskapet genom att intervjua adoptivföräldrar ger vissa svar 

om deras föräldraskap. Hade släkt och vänner däremot intervjuats om sin uppfattning av 

adoptivföräldrarnas föräldraskap hade svaren kanske blivit annorlunda. Slutsatsen är dock att 

resultaten i den här studien till stor del stöds av den tidigare forskningen och, vilket kan ge 

viss legitimitet åt studiens resultat. 

 

För att komma fram till studiens resultat användes den kvalitativa forskningsintervjun som 

metod. Som tidigare nämnt har den kvalitativa metoden varit kritiserad för att inte vara 

tillräckligt vetenskaplig eller objektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). Studiens författare är väl 

medveten om kritiken, men valde ändå metoden eftersom den ansågs lämpligast för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Detta för att bland annat kunna ta del av 
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intervjupersonernas livsvärld med egna ord på bästa sätt. Den kvalitativa metoden valdes 

också eftersom urvalet av intervjupersoner var väldigt liten och kvantitativa metoder gärna 

jobbar med stora urval för att kunna generalisera resultaten. Det betyder dock inte att den här 

studien inte skulle kunna genomföras kvantitativt. Det betyder inte heller att den kvantitativa 

metoden skall förkastas, den var bara inte lämplig i den här studien. Det som kan tänkas vara 

negativt med den kvalitativa metoden är att det kan bli svårare att mäta reliabiliteten, 

validiteten och studiens generaliserbarhet på samma tydliga sätt som den kvantitativa 

metoden. En kvantitativ studie kan i vissa fall vara lättare att replikera än vid en kvalitativ 

studie. Om den här studien skulle göras om är det inte säkert att det skulle bli liknande resultat 

eftersom den kvalitativa forskningsintervjun oftast utgår ifrån personers specifika 

erfarenheter, som kan vara svåra att upprepa vid en ny studie. Trots detta anses den kvalitativa 

forskningsintervjun vara en bra metod för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

 

Att använda anknytningsteorin för att besvara studiens syfte och frågeställningar var delvis ett 

val baserat på vilka teorier som tidigare använts inom adoptionsforskningen. Det visade sig 

därmed att anknytningsteorin var flitigt använd. Som alla andra teorier har anknytningsteorin 

både brister och förtjänster. Anknytningsteorin är bra för att förklara de känslomässiga banden 

mellan ett barn och dess förälder. Dessutom kan teorin också förklara hur dessa 

känslomässiga band utvecklas och förändras över tid. Teorin brister dock i att den kan 

upplevas för snäv ibland. Eftersom teorin i början gällde spädbarns anknytning kan det vara 

svårt att tolka människor i ett livsperspektiv även om anknytningsteorin numera har breddat 

sig till att gälla tonårsperioden och vuxenlivet. En annan kritik är till exempel att teorin anses 

för västerländsk för att passa i andra delar av världen.  

 

När det gäller studiens validitet upplever studiens författare att olika åtgärder har gjorts under 

arbetet med studien för att försöka höja validiteten. Ett sätt var att använda sig av en 

intervjuguide som skapades utifrån studiens tidigare forskning och teoretiska referensram. 

Under själva intervjun ställdes kontrollfrågor för att studiens författare skulle vara säker på att 

ha tolkat intervjupersonerna rätt. Datamaterialet läste också flera gånger för att hitta svar som 

verkade besvara studiens syfte och frågeställningar. Ett annat sätt att höja validiteten var att 

jämföra studiens resultat med tidigare forskning, vilket visade sig ha vissa likheter. Studiens 

författare hade också en handledare som följde studiens alla skeden för att kunna 

uppmärksamma studiens författare på brister i validiteten.   

 

När det gäller reliabiliteten var majoriteten av de kvalitativa intervjuerna ansikte mot ansikte 

för att höja studiens reliabilitet. En telefonintervju gjordes visserligen, men studiens författare 

jämförde alla resultaten i studien efter genomförda intervjuer för att kontrollera 

tillförlitligheten i det insamlade datamaterialet. Detta är dock ingen garanti för att få en hög 

reliabilitet i studien eftersom de övrigt intervjumaterial likaväl skulle kunna vara feltolkat. 

Studiens författare försökte också höja reliabiliteten genom att transkribera och analysera 

materialet på ett sätt som inte skadade studiens tillförlitlighet, genom att användning av 

analysmetoden meningskoncentrering för att bevara citatens andemening. Dessutom användes 

skriftspråk och inte talspråk vid transkribering och analys, vilket också var ett sätt att höja 

reliabiliteten. Studiens författare är medveten om att studiens reliabilitet kan ha höjts 

ytterligare om en till en person varit delaktig i studiens olika skeden, för att på så sätt kunna 

transkribera och analysera studiens resultat tillsammans och jämföra skillnader och likheter.   

 

Att generalisera en studie är inte alltid lätt att göra på ett sätt som inte påverkar studiens 

trovärdighet. I den här studien var urvalsgruppen väldigt liten och studiens författare är 

medveten om att det kan vara svårt att generalisera från små urval. Trots detta har studiens 
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resultat funnit stöd från tidigare forskning och den teoretiska referensramen. Detta kan tolkas 

som att det därmed går att generalisera den här studien till viss del, till exempel genom 

analytisk generalisering (jmf. Kvale & Brinkman, 2009). 

 

Att vara etisk under hela studien har varit viktigt för studiens författare. Detta för att kunna 

försäkra sig om att intervjupersonerna inte kommer att bli kränkta eller ta illa vid sig av vad 

som framkommit under studiens gång. Att försäkra sig om intervjupersonernas anonymitet 

visade sig vara problematiskt under resultatfasen eftersom några intervjupersoner gav sådan 

information att deras identitet kunde avslöjas. Med hjälp av handledaren kunde dock 

informationen användas, men på ett sådant sätt att det inte riskerade någon intervjuperson. Att 

tolka vad intervjupersonerna säger är också en etisk fråga eftersom det är viktigt att 

informationen inte förvrängs så att den ursprungliga meningen i intervjupersonernas svar 

försvinner. Studiens författare har försökt att vara så trogen intervjupersonernas svar som 

möjligt att det förhoppningsvis inte har feltolkats under resultaten och analysen. 

 

Studiens författare upplevde de kvalitativa forskningsintervjuerna som väldigt lärorika. Det 

var väldigt intressant att lyssna på intervjupersonernas högst personliga tankar, funderingar 

och erfarenheter. Vidare blev studiens författare glatt överraskad över hur hängivna och 

intresserade intervjupersonerna verkade vara över att deras barn kanske vill söka sitt 

biologiska ursprung, men också att de verkade vilja dela den erfarenheten med sina barn. Det 

som var nytt för studiens författare var att adoptivföräldrarna inte verkade vara speciellt 

osäkra på hur de ska närma sig sina barn när det gäller deras biologiska ursprung. Tvärt emot 

vad studiens författare antog, visade studiens resultat att detta var något som 

adoptivföräldrarna jobbat mycket med. Resultaten visar också att alla föräldrarna verkade 

vara väl förberedda inför föräldrarollen och att något behov av hjälp och stöd inte behövdes, i 

alla fall inte i nuläget. 

 

När det gäller resultaten i den här studien kan det diskuteras hur allmängiltiga resultaten i den 

här studien egentligen är. Genom en analytisk generalisering, som nämndes ovan, finns 

likheter i den här studiens resultat med andra studier. Samtidigt är det viktigt att påpeka att 

den här studien utgår från adoptivföräldrarnas perspektiv och upplevelser av att deras barn vill 

söka sitt biologiska ursprung och inte hur barnen upplever det. Föräldrarna, i den här studien, 

verkar tycka att det är positivt att hålla sina barns biologiska ursprung levande på olika sätt 

och vill att barnen på så sätt aldrig glömmer sitt födelseland. Adoptivföräldrarna verkar göra 

detta för sina barns skull, men utifrån ett barnperspektiv skulle resultaten av studien 

säkerligen se annorlunda ut. Alla adopterade är inte intresserade av sitt biologiska ursprung, 

vilket tidigare har nämnts i den här studien, och kanske därför skulle uppfatta den här 

öppenheten om adoptionen som enbart jobbig och inte alls kontaktskapande utan snarare 

alienerande. Trots detta tror den här studiens författare att resultaten i studien inte är unika för 

intervjupersonerna i studien utan att det finns andra adoptivföräldrar som har liknande tankar 

och känslor när det gäller sina barns biologiska ursprung. 

 

Eftersom det är socionomer som utvärderar människors lämplighet att bli adoptivföräldrar är 

det i allra högsta grad relevant att skriva och synliggöra adoptivföräldrar för blivande 

socionomer, morgondagens professionella inom socialt arbete. Att uppmärksamma 

adoptivföräldrarna innebär inte bara att utforska deras egenskaper som föräldrar utan att också 

ta upp andra aspekter av adoptivföräldraskapet. Det är redan fastställt i ”Den statliga 

utredningen om internationella adoptioner”, SOU, 2003:49, att professionella inom socialt 

arbete visserligen har en viss kompetens inom området, men att det krävs en rejäl 

kompetenshöjning. Den här studiens författare hoppas att ju fler som skriver om 
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adoptivföräldraskapet desto större chans är det att ämnet uppmärksammas i forskningen och 

på så vis skapar en kompetenshöjning bland professionella inom socialt arbete. Det är också 

viktigt att skriva om adoptivföräldrar för adoptivbarnens skull. Forskningsavsnittet i den här 

studien visade på att det finns problem för en minoritet adopterade inom vissa områden. Den 

begränsade forskningen i den här studien visade därmed att det finns en liten grupp 

adopterade som är överrepresenterade när det gäller bland annat dålig anknytning och psykisk 

ohälsa. Det är därför viktigt, enlig författaren till den här studien, att som socionom inom 

socialt arbete jobba för att skapa goda förutsättningar för sådana barn för att en bra 

anknytning skall kunna ske, men också försöka förebygga vissa problem som kan uppstå 

genom en adoption. I och med detta kan positiva förutsättningar skapas för att ge barnen ett 

bättre liv. Att både uppmärksamma adoptivföräldrar och adoptivbarn kan därmed skapa goda 

förutsättningar för en fungerande och harmonisk familj där anknytningen kan utvecklas väl.  

7.1 Vidare forskning 

Eftersom den här studien enbart hade kvinnor som urval skulle vidare forskning kunna vara 

att göra en liknande studie med bara adoptivpappor för att se på vilket sätt adoptivpappors 

förhållningssätt skiljer sig från adoptivmammors, om det skiljer sig överhuvudtaget. Vidare 

skull det vara intressant att göra en studie om hur svenska adoptionssammanslutningar skulle 

kunna påverka givarländerna att öka sin öppenhet om adopterades biologiska ursprung och 

skapa en ökad medvetenhet om betydelsen av att söka sina rötter. 
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Bilaga 2: Introduktionsbrev till adoptionsorganisationerna 

                                                                                           

                                                                                                                 Stockholm, 2010-04-07 

Hej! 

Mitt namn är Paola Axell och läser Socionomprogrammet med inriktning mot 

socialpedagogik (termin 7) vid Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan, Stockholms 

universitet. Jag skriver för närvarande på mitt examensarbete med stöd av en handledare. 

Examensarbetet handlar om hur adoptivföräldrar beskriver sina upplevelser av att deras barn 

kanske vill söka, söker eller har sökt sitt biologiska ursprung. Uppsatsen kommer att baseras 

på intervjuer. Tanken är att intervjuerna ska genomföras om 2 veckor (vecka 16 och 17). 

Intervjun kommer att ta cirka 60-90 minuter. Jag kommer att följa Vetenskapsrådets etiska 

principer där bland annat anonymitet betonas. Jag behöver hjälp med att hitta adoptivföräldrar 

som är villiga att ställa upp på en intervju. Om ni är intresserade får ni gärna kontakta mig (se 

information nedan). Har du/ni några frågor får du givetvis kontakta mig eller min handledare. 

Tack på förhand, 

 

Paola Axell 

Mobil: xxxxxx 

E-mail: xxxxxx 

 

Handledare 

Johan Kejerfors Fil.dr. 

Tel: xxxxx 

E-mail: xxxx 
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Bilaga 3: Introduktionsbrev till intervjupersonerna  

                                                                                                

                                                                                                                 Stockholm, 2010-04-07 

Hej! 

Mitt namn är Paola Axell och läser Socionomprogrammet med inriktning mot 

socialpedagogik (termin 7) vid Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan, Stockholms 

universitet. Jag skriver för närvarande på mitt examensarbete med stöd av en handledare. 

Uppsatsen kommer att baseras på intervjuer och tanken är att du som intervjuperson ska 

berätta om dina tankar och upplevelser av att ditt/dina barn kanske vill söka, söker eller har 

sökt sitt biologiska ursprung. Intervjuerna kommer att genomföras om cirka 2 veckor, 

veckorna 16 och 17 och kommer att ta cirka 60-90 minuter. Jag skulle därför gärna vilja ha 

dig som intervjuperson och hoppas att du är intresserad av att ställa upp på en intervju? Om 

du är intresserad får du gärna kontakta mig (se information nedan). Jag kommer sedan att 

återkomma om plats och tid för intervjuerna. Har du/ni några frågor får du givetvis kontakta 

mig eller min handledare. 

Tack på förhand, 

 

Paola Axell 

Mobil: xxxxxx 

E-mail: xxxxx 

 

Handledare 

Johan Kejerfors Fil.dr. 

Tel: xxxxx 

E-mail: xxxxx 
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Bilaga 4: Intervjuguide  

 

BAKGRUNDSINFORMATION  

Antal barn som adoptivföräldrarna har? 

Biologiska barn? 

Adoptivbarnens kön? 

Adoptivbarnens ålder idag? 

Adoptivbarnens ursprungsland/ världsdel? 

Ålder när barnen kom till Sverige? 

 

FRÅGOR OM ADOPTIVFÖRÄLDRASKAPET 

Hur upplever du att vara adoptivförälder? 

Vad är det som är bra med att vara adoptivförälder? Vad är mindre bra? 

Om det är annorlunda, på vilket sätt är det annorlunda än biologiskt föräldraskap? 

 

FRÅGOR OM ANKNYTNINGENANKNYTNING 

Hur kändes det första gången ni träffades? 

Hur såg er relation ut i början? 

Hur ser den ut idag? 

Hur har er relation utvecklats? 

Finns det andra viktiga personer i ditt barns liv? Hur ser dem relationerna ut? 

Vet du något om vem som tog hand om din dotter innan hon blev adopterad? 

Har din dotter pratat något om det? 

 

FRÅGOR OM TANKAR KRING DET BIOLOGISKT URSPRUNG 

Vad har du för tankar angående ditt barns biologiska ursprung? 

Vad kommer för känslor när du tänker på barnets biologiska ursprung? 

Har du tänkt mycket på det? Vad är det för tankar som kommer upp då? 

Har ditt barn någonsin tagit upp frågor om sitt biologiska ursprung? När och på vilket sätt? 

Har du han/hon (inte) tagit upp det? Vad tror du det beror på? 

 

 


