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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Forskning visar att adoptivföräldrar upplever oro över att vårdpersonal har 

otillräcklig kunskap om adoptivbarn och anknytning. Forskning visar även att det preventiva 

arbetet i Sverige gällande stöd inom barnhälsovården för adoptivbarn är bristfälligt. Detta kan 

anses oroväckande då bristfälligt stöd från barnhälsovården kan leda till en sämre 

hälsoutveckling. Adoptivföräldrars erfarenheter om hälso- och sjukvårdens stödinsatser är 

därför viktiga och kan bidra med kunskap samt möjliggöra en förbättring av hälso- och 

sjukvården för adoptivbarn.  

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur adoptivföräldrar upplevde stödet från 

barnavårdscentralen samt hur stödet kan förbättras.  

Metod: Studien utfördes enligt en deskriptiv kvalitativ metod med en induktiv ansats och nio 

adoptivföräldrar intervjuades.  

Resultat: Under intervjuerna framkom det att adoptivföräldrarna som intervjuades upplevde 

det generella stödet från barnavårdscentralerna som bristande. Dock upplevde föräldrarna att 

bemötandet från specialistsjuksköterskorna var bra. Det framkom inslag av bristande 

förståelse och kunskap om adoptivbarn på barnavårdscentralerna och stödet gällande 

anknytning upplevde majoriteten av föräldrarna som bristande. Därav ansåg föräldrarna att 

stödet kunde förbättras genom ökad kompetens och förståelse för adoptivfamiljer.   

Slutsats: Sammanfattningsvis syntes ett starkt behov av förbättring av stödet inom 

barnhälsovården för adoptivbarn. Vidare finns behov av ytterligare forskning inom detta 

område för att lyfta fler upplevelser av stödet från barnavårdscentraler till adoptivföräldrar. 

 

Nyckelord: Adoptivföräldrar, stöd, anknytning, barnhälsovård, upplevelser. 

 

  



ABSTRACT 
Background: Research shows that adoptive parents are concerned that health professionals 

does not have enough knowledge about adoptive children and attachment. Research also 

shows that the preventive work in Sweden regarding support in children's health care is 

inadequate for adoptive children. This might be considered alarming since inadequate support 

from the children's health care can lead to poorer health development. Adoptive parents’ 

experiences in health care and the support they give are therefore important and could 

contribute with knowledge and enable an improvement of the health care for adoptive 

children.           

Aim: The aim of this study was to investigate how adoptive parents experienced the support 

from children's health care and how the support could be improved.  

Method: The study was conducted according to a descriptive qualitative method with an 

inductive approach and nine adoptive parents were interviewed.   

Results: During the interviews, it emerged that the adoptive parents experienced that the 

general support from the children health care centers were lacking. However, the parents felt 

that the treatment of the specialist nurses were good. Insufficient understanding and 

knowledge about adoptive children at the children health care centers emerged during the 

interviews, and the majority of the parents experienced the support about the attachment as 

lacking. Hence, the parents felt that the support could be improved through enhancing the 

competence and the understanding for adoptive families.   

Conclusion: To sum up, there was a strong need for improvement of the support within the 

children's health care for adoptive children. Furthermore, further research is needed in this 

area to raise more experiences of the support from children's healthcare centers to adoptive 

parents.   

 

Keywords: Adoptive parents, support, attachment, children health care, experiences.  
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BAKGRUND 

 
Föräldraskap 

               

Att bli förälder och anpassning till föräldraskapet är något som startar redan under 

graviditeten. Det kan vara en omtumlande upplevelse och skapa många funderingar och 

känslor kring innebörden av föräldraskapet. Känslor som otillräcklighet och hur tillvaron 

kommer förändras är vanliga hos blivande föräldrar (Magnusson, Blennow, Hagelin & 

Sundelin, 2016). För de flesta människor och i många kulturer är möjligheten att kunna få 

barn viktigt. Att inte kunna få barn, ofrivillig barnlöshet, är för många människor en personlig 

tragedi och påverkar hela familjen samt deras psykiska välbefinnande (Adewumni et al., 

2012; Abbey, Andrews & Halman, 1994). Infertila par kan uppleva känslor som frustration, 

ängslan, minskad kontroll, hjälplöshet samt sorg inför den ofrivilliga barnlösheten (Abbey, 

Andrews & Halman, 1994). Vid ofrivillig barnlöshet kan adoption bli aktuellt, 

adoptivföräldrarna får då ett efterlängtat barn samtidigt som adoptivbarnet får en familj 

(Westerlund, 2005). Adoption är sedan länge en väg för ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar 

(Lindblad, 2004). Definitionen av adoption är att uppta en individ som sitt eget barn 

(Nationalencyklopedin, 2017). 

 

Adoptivföräldrar 

 

Det syns en tydlig minskning i antalet adoptioner de senaste åren (Myndigheten för familjerätt 

och föräldraskapsstöd, 2016; Socialstyrelsen, 2014). År 2012 adopterades 542 barn i åldrarna 

0–17 till Sverige. Det är nästan en halvering jämfört med år 2005 då 1011 barn adopterades 

(Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, 2016). Lesens och medarbetare (2012) 

presenterar att barn som är aktuella för internationell adoption tenderar att vara äldre och barn 

med särskilda behov. Vid internationella adoptioner är barnen oftast tre till fyra år gamla 

(Socialstyrelsen, 2014). 

 

Att bli adoptivförälder skiljer sig på många sätt från att bli biologisk förälder. Det diskuteras 

om adoptivföräldrar har ett mer problematiskt utgångsläge inför föräldraskapet då adoption 

ofta följs av en längre tid ofrivillig barnlöshet. Den ofrivilliga barnlösheten kan innebära en 

psykisk belastning för föräldrarna som i vissa fall inte bearbetas. McKay och Ross (2010) och 
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Lesens och medarbetare (2012) beskriver att adoptivföräldrar upplever en större oro inför 

föräldraskapet jämfört med biologiska föräldrar. De upplever även stress över kraven som 

ställs på perfektion kring föräldraskapet samt stress över den överrumplande känslan att ta 

emot ett adoptivbarn. Enligt Salcuni, Miconi, Altoé och Moscardino (2015) kan adoption vara 

påfrestande för äktenskapet eftersom adoptivföräldrar möter unika utmaningar inför sitt 

föräldraskap. Även detta kan bidra till den stress som adoptivföräldrar upplever. Samtidigt 

presenteras fördelar med att vara adoptivförälder jämfört med biologisk förälder såsom att de 

oftast har en högre ålder, ekonomisk trygghet, stabil karriär och ett långvarigt äktenskap 

(Salcuni et al., 2015). Adoptivföräldrar genomgår alltid en föräldrautbildning vilket syftar till 

att ge information och kunskap om adoptivbarn och dess behov (Socialstyrelsen, 2014). 

Utbildningen kan hjälpa adoptivföräldrarna att möta den stress som är kopplad till adoptionen 

och livet som adoptivförälder (Salcuni et al., 2015). Lindblad (2004) menar att 

adoptivföräldrar ofta ställs inför en tuffare uppgift än biologiska föräldrar då de i samband 

med adoptionen kan ställas inför anknytningsproblematik.  

 

Anknytningsteorin  

 

John Bowlbys anknytningsteori syftar till att förklara anknytningsutvecklingen som sker 

mellan barnet och närmaste vårdare som sedan resulterar i ett psykologiskt band mellan dessa 

personer. Teorin syftar även till att beskriva hur anknytningen utvecklas hos barnet. Barnet 

föds med en förmåga att knyta an till sina föräldrar och inställningen blir en viktig komponent 

i barnets personlighetsutveckling genom hela livet. Enligt Bowlby är det viktigt att barnet har 

en trygg bas där tröst och skydd kan uppsökas vid behov. En trygg bas utgör en möjlighet för 

barnet att kunna utforska omvärlden (Bowlby, 2010; Broberg et al., 2010).   

 

Anknytningsutvecklingen beskrivs genom olika faser och de tre första faserna innefattar 

barnets två första levnadsår. Under den första fasen börjar barnet orientera sig och skicka ut 

signaler men det riktas dock inte till en specifik person. Signalerna från det nyfödda barnet 

uppfattas av de personer som befinner sig närmast barnet och leder till ett omvårdande 

beteende och oftast är dessa personer barnets föräldrar. Under denna tid utvecklas en 

samspelsdialog mellan föräldrarna och spädbarnet. Samspelsdialogen uppstår genom att 

föräldrarna regelmässigt besvarar spädbarnets signaler på ett adekvat sätt, vilket gör att 

spädbarnets signaler ger förutsägbara reaktioner från föräldrarna (Bowlby, 2010; Broberg et 

al., 2010).  
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Under fas två börjar barnet uppenbart visa att den prioriterar kontakt med de personer som 

den lärt känna och lärt sig att umgås med. Under denna fas inleds den typ av samspel som 

ligger till grund för progressionen av olika anknytningsmönster (Bowlby, 2010; Broberg et 

al., 2010).   

 

Fas tre innefattar upprätthållande av fysisk närhet till ett par specifika personer. Barnet kan då 

förflytta sig på egen hand och anpassa avståndet till vårdaren och samtidigt utforska världen. 

Hur vårdaren hanterar balansen mellan trygghet och nyfikenhet hos barnet speglar den 

fortsatta anknytningsutvecklingen mellan barnet och vårdaren. Under denna fas börjar barn 

och föräldrar vara ifrån varandra och separationsreaktioner hos barn har studerats. Det 

framkom att barn under tre år samt barn med tidigare erfarenheter av separationer reagerar 

med starkare stressreaktioner jämfört med äldre barn eller barn utan traumatiska erfarenheter 

av separationer. Vidare studerades även miljöns betydelse för hur barnets stressreaktioner gav 

uttryck. Barn som vistats på institution och haft flera vårdare reagerade med starkare 

stressreaktioner jämfört med barn som vistats i hemmiljö tillsammans med endast en vårdare. 

Det identifierades tre specifika reaktioner hos barn som varit separerade från sin vårdare och 

dessa var protest, förtvivlan och ett avståndstagande beteende. För de barn som inte utvecklat 

en anknytningsrelation under sitt första levnadsår finns det en ökad risk att senare i livet inte 

utveckla anknytningsrelationer, trots att barnet då placerats i ett tryggt adoptivhem (Bowlby, 

2010; Broberg et al., 2010).  

 

Denna anknytningsteori anses lämplig då den kan appliceras på vårdsituationer inom 

barnhälsovården genom att specialistsjuksköterskan kan stärka och stödja adoptivfamiljens 

anknytningsprocess.   

 

Barnets anknytning 

 

Anknytning är kontakten och samspelet som växer fram mellan barn och förälder, det är en 

livslång process som utvecklas och fördjupas över tid (Lindblad, 2004). Barnets 

anknytningsprocess till sin eller sina föräldrar påbörjas redan vid födseln för att sedan 

fortsätta utvecklas under det första levnadsåret. För att barnet ska knyta an till sina föräldrar är 

det av största vikt att föräldrarna har ett väl fungerande omvårdnadssystem. Under 

nyföddhetsperioden ger spädbarnet ifrån sig signaler som leder till ett omvårdnadsbeteende 
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från de personer som uppfattar signalerna, i det flesta fall barnets föräldrar. Mot slutet av 

barnets första levnadsår fungerar förhoppningsvis barnets anknytningsperson som en trygg 

bas och utifrån denna kan barnet utforska världen (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm 

Mothander, 2010; Bowlby 2010). Barnets anknytning till de personer som vårdar och tar hand 

om barnet kan bli otrygg eller kaotisk om omvårdnaden är bristfällig. Därav är 

spädbarnsperioden kritisk då anknytningsmönstret inrättas under denna fas. Det är möjligt att 

reparera en otrygg eller kaotisk anknytning dock finns det risk för att den fortsatta 

anknytningsutvecklingen påverkas. Den kognitiva och motoriska utvecklingen återhämtar sig 

däremot snabbare än anknytningen och adoptivbarn kommer ofta i fas med biologiska barn 

efter cirka sex månader (Magnusson et al., 2016; Juffer, Finet, Vermeer & van den Dries, 

2015). Det finns ökad risk för sociala, intellektuella och känslomässiga problem hos 

adoptivbarn som placeras relativt sent i sina adoptivfamiljer samt hos adoptivbarn som blivit 

utsatta för försummelse eller andra missförhållanden tidigt i livet (Keyes, Sharma, Elkins, 

Iacono & McGue, 2008; Romanowicz, McKean & Vande Voort, 2017).       

 

Anknytning är ett begrepp som används flitigt i adoptionssammanhang. Det är vanligt att 

adoptivbarn har påbörjat sin anknytningsprocess med en eller flera personer i sin närhet som 

vid adoptionstillfället plötsligt fråntas barnet (Lindblad, 2004). Adoptivbarnet kan ha upplevt 

upprepade separationer som stört anknytningsprocessen före adoptionen (Romàn et al., 2012). 

Det kan bli problematiskt då adoptivbarnets anknytningsprocess till sina adoptivföräldrar kan 

påverkas, vilket i sin tur kan ge uttryck i att barnet har svårt att skapa tillit (Lindblad, 2004; 

Pace, Zavattini & D´Alessio, 2012). Ytterligare aspekter som kan påverka 

anknytningsprocessen är barnets boendesituation och barnets tidigare erfarenheter (Abrines et 

al., 2012; Lionetti, 2014; Pace et al., 2012). Om barnet bott på barnhem eller institution, hur 

länge barnet har vistats där, om barnet blivit utsatt för upprepade separationer samt hur 

förhållandena sett ut på barnhemmet eller institutionen kan också påverka anknytningen till 

adoptivföräldrarna (Lionetti, 2014). Konsekvenser av en bristfällig anknytning hos barn kan 

ge uttryck i sömnsvårigheter, aggression, klängighet, bristande ögonkontakt, nedsatt 

självkänsla eller talsvårigheter (Murphy, 2009).   

 

I studien skriven av Rykkje (2007) framkom det att anknytning är en av de största 

utmaningarna för adoptivfamiljer. Författarna lyfter behovet av en bättre uppföljning efter 

adoptionen, vilket kan uppnås genom att införa ett särskilt program för adoptivfamiljer inom 

barnhälsovården. 
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Barnhälsovård 

 

Barnhälsovården i Skandinavien har ett unikt fungerande program som nyttjas av nästintill 

hela befolkningen. Barnhälsovårdens syfte är att främja alla barns hälsa och utveckling samt 

att förebygga ohälsa. Vidare är syftet även att kunna identifiera och tidigt initiera åtgärder vid 

avvikelser i barnets hälsa, utveckling och uppväxtmiljö. Alla familjer med barn i åldern noll 

till fem år ska erbjudas generella insatser utifrån ett basprogram från barnhälsovården. De ska 

erbjuda hembesök till alla familjer, vilket är gynnsamt för att bygga upp en förtroendefull 

relation med familjen. Det är positivt för specialistsjuksköterskor att observera samspelet 

mellan föräldrar och barn i en naturlig miljö och därefter anpassa råd utifrån respektive 

situation. Hembesök ska prioriteras till riskgrupper och bör erbjudas i större utsträckning då 

det tyder på positiva effekter för kontakten mellan specialistsjuksköterskan och familjen 

(Magnusson et al., 2016). Vidare ska alla föräldrar tillfrågas om de är intresserade av att delta 

i en föräldragrupp vid första hembesöket från barnavårdscentralen. Föräldragrupp innebär att 

föräldrar samlas i grupp utifrån barnets ålder där specialistsjuksköterskan från 

barnavårdscentralen leder gruppen. Målet är att öka föräldrarnas kunskap och skapa 

förutsättningar för gemenskap mellan föräldrarna. Barnhälsovården har en viktig roll i att 

erbjuda förstärka riktade insatser till sårbara grupper samt till barn med ökad risk för ohälsa. 

Barnhälsovården ska bidra med ytterligare stöd till adoptivföräldrar genom att erbjuda 

auktoriserade adoptionsorganisationer, kursverksamhet och tillfällen att träffa och utbyta 

erfarenheter med andra adoptivfamiljer i liknande situation. Det sistnämnda värderas högt av 

adoptivföräldrar (Magnusson et al., 2016). Det finns ett utformat program för adoptivbarn 

inom barnhälsovården (Ernstsson, 2015), dock visar forskning att det preventiva arbetet i 

Sverige gällande stöd inom barnhälsovården för adoptivbarn är bristfälligt (Magnusson et al., 

2016).  

 

Enligt Smit (2010) upplever adoptivföräldrar oro inför vårdpersonalens okunskap och brist på 

förståelse kring de problem som kan uppstå hos adoptivbarn. Åsikterna präglas av att 

adoptivföräldrarna anser att deras barn har andra behov av hälso- och sjukvård än biologiska 

barn. Abrines och medarbetare (2012) beskriver att adoptivbarnens livsvillkor före adoptionen 

kan påverka hälsoutvecklingen senare i livet. De kan drabbas av pediatriska sjukdomar, 

beteendeproblem samt uppvisa ett avvikande mat- och sömnbeteende (Smit, 2010). Vidare 

kan bristfälligt stöd från barnhälsovården också leda till att adoptivbarn har en ökad risk att 

drabbas av svårigheter längre fram i livet såsom exempelvis nedsatt språkutveckling, psykiska 
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problem samt skolsvårigheter (Magnusson et al., 2016). I en studie av Raaska och 

medarbetare (2012) framkom det att bristande anknytning har ett samband med barns 

inlärningssvårigheter, studien visade att adoptivbarn har tre gånger mer inlärningssvårigheter 

jämfört med biologiska barn. Det syns även i en studie av Román, Palacios, Moreno och 

Lopez (2012) där negativa konsekvenser som koncentrationssvårigheter och egenskaper som 

osäkerhet och ett undvikande beteende presenteras. 

 

I ett flertal studier framkommer det att vårdpersonal är i behov av större förståelse för 

adoptivfamiljer (Rykkje, 2007; Lesens et al., 2012; Foli, Schweitzer & Wells, 2013).  

Detta för att gynna en ömsesidig anknytning och förhindra eventuella problem under barnets 

utveckling (Lesens et al., 2012). Foli och medarbetare (2013) lyfter behovet av att 

vårdpersonal ska ha riktlinjer att arbeta efter vid omhändertagande av adoptivfamiljer. Vidare 

bör utbildning omfatta praktisk övning där mötet med adoptivfamiljer ska bidra med ökad 

kompetens och förståelse. Utveckling av stödprogram är av stor vikt för ett bra bemötande av 

adoptivfamiljers särskilda behov. Föräldrars erfarenheter kring hälso- och sjukvårdens 

stödinsatser kan bidra med kunskap och möjliggöra en förbättring av hälso- och sjukvården 

för adoptivbarn (Foli et al., 2013; Rykkje; 2007). 

   

Abrines och medarbetare (2012) belyser betydelsen av att inhämta information om 

adoptivbarnets bakgrund såsom moderns hälsotillstånd under graviditeten, barnets utveckling, 

fosterhem, institutioner, separationer och sjukdomar då adoptivbarnets tidigare 

livsförhållanden kan påverka deras anknytningsförmåga (Abrines et al., 2012). Genom 

adoptionen får barnet möjlighet till en stabil livssituation med en familj som har ansetts 

lämpade att ta hand om barnets fysiska och psykiska behov (Román et al., 2012). Kvalificerat 

professionellt stöd från sjukvården är viktigt för familjen den första tiden, då anknytningen för 

adoptivbarn sker (Foli et al., 2013; Román et al., 2012). Barnhälsovården har som uppdrag att 

underlätta för en trygg anknytning mellan barn och förälder. Information och vägledning 

gällande anknytning ska tilldelas utifrån varje enskilt barn och familjs behov. I 

specialistsjuksköterskans förebyggande arbete ska anknytning uppmärksammas samt 

undersökas regelbundet. Specialistsjuksköterskor bör lyfta anknytningsprocessen med alla 

familjer som är inskrivna på barnavårdscentralen. Vid anknytningssvårigheter ska riktade 

insatser erbjudas till familjerna (Lannér Swensson, 2014). Murphy (2009) beskriver även 

vikten av att sjuksköterskor arbetar främjande med anknytningsprocessen, detta genom att 

uppmärksamma anknytningsproblem samt tidigt initiera stödåtgärder. Adoptivföräldrar 
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efterfrågar ökad kompetens, förståelse och stöd från vårdpersonal för adoptivfamiljers 

speciella behov. Ett ökat stöd kan främja anknytningsprocessen mellan barnet och 

adoptivföräldrarna (Rykkje, 2007; Sturgess & Selwyn, 2007).   

 
Problemformulering 
 
Forskning visar att adoptivföräldrar upplever en oro att vårdpersonal har otillräcklig kunskap 

gällande adoptivbarn och anknytning. Detta kan anses oroväckande då adoptivbarn har sämre 

hälsoutveckling jämfört med biologiska barn. Det är därför av största vikt att få ta del av 

adoptivföräldrars upplevelser av stödet från barnhälsovården samt hur det kan förbättras 

eftersom det i dagsläget finns ofullständig kunskap kring detta ämne.     

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur adoptivföräldrar upplevde stödet från 

barnavårdscentralen samt hur stödet kan förbättras.  

 

Frågeställning 

 

1.     Hur upplever adoptivföräldrar det generella stödet från barnavårdscentralen? 

2.     Hur upplever adoptivföräldrar att de får stöd gällande anknytning? 

3.     Hur anser adoptivföräldrar att stödet från barnhälsovården kan förbättras? 

 

 

METOD 

 
Design 

 

Denna studie utfördes enligt en deskriptiv kvalitativ metod med en induktiv ansats. Designen 

valdes för att undersöka adoptivföräldrars levda upplevelser gällande stödet de fått från 

barnavårdscentralen. Syftet med den valda designen var att få en fördjupad samt mer 

detaljerad förståelse kring det valda fenomenet (Henricson & Billhult, 2016; Kristensson, 

2014).  
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Urval 

 

Personer som ingick i denna studie valdes med utgångspunkten att de kunde besvara 

författarnas syfte samt frågeställningar (Danielson, 2016a). Bekvämlighetsurval tillämpades 

då författarna ansåg att deltagarna var lättillgängliga. De personer som författarna önskade 

skulle ingå i undersökningen var adoptivföräldrar i Mellansverige. Adoptivföräldrar 

rekryterades genom att författarna placerade information om studien på anslagstavlor på 

platser där adoptivföräldrar förväntades befinna sig, såsom exempelvis Adoptionscentrum och 

öppna förskolor för adoptivfamiljer i Mellansverige. Informationen publicerades även i 

Adoptionscentrums tidning. Den innehöll en kort beskrivning om studien samt 

kontaktuppgifter med namn, telefonnummer och mailadresser till författarna dit föräldrarna 

anmälde intresse för medverkan och framförde frågor. Inklusionskriterierna var att 

studiedeltagarna skulle vara adoptivföräldrar, att de hade erfarenhet av barnavårdscentral samt 

att de hade minst ett adoptivbarn i åldern noll till tio år. Exklusionskriterierna var om barnet 

led av neuropsykiatrisk sjukdom eller annan sjukdom som krävt specialistsjukvård, då detta 

kunde påverka på anknytningsprocessen. Ytterligare exklusionskriterier var adoptivföräldrar 

som inte talade eller förstod svenska och adoptivföräldrar som hade barn som var över tio år. 

Författarna intervjuade nio deltagare som därmed ingick i studien, de som intervjuades var 

endera en förälder eller ett föräldrapar. Tio deltagare anmäldes till studien vilket innebar att 

det var ett bortfall (Kristensson, 2014).  

 

Kontext 

 

Adoptivföräldrarna som deltog i studien fick besluta vart intervjuerna ägde rum, detta för att 

värna om en naturlig och trygg miljö. De föräldrar som blev intervjuade på en öppen förskola 

valde att befinna sig i samma rum som de andra föräldrarna samt deras barn. Vid en intervju 

följde författarna barnet och dess förälder i ett lekrum, medan barnet lekte, då detta var 

förälderns önskan. Resterande intervjuer ägde rum bakom en skiljevägg i lekrummets ena 

hörn där barnen kunde komma och gå under intervjuerna. Detta medförde att föräldrarna 

kunde ha uppsikt över sina barn vilket var ett önskemål från samtliga föräldrar på den öppna 

förskolan. Det var en livlig miljö eftersom intervjuerna utfördes på en öppen förskola. En 

intervju hölls på en av deltagarnas arbetsplats, detta med hänsyn till förälderns önskemål. Den 

rådande miljön under intervjun var tyst och avskild. Två intervjuer hölls över telefon där 

respektive förälder valde dag och tid som passade dem.    
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Datainsamlingsmetod    

                                                                                        

Data samlades in via individuella semistrukturerade intervjuer där deltagarna gavs utrymme 

att berätta fritt utifrån öppna frågor (Kristensson, 2014). Den intervjuguide (Bilaga 1) som 

författarna använde har tidigare använts i examensarbeten både på grundnivå och avancerad 

nivå. Intervjuguiden framtogs och utvecklades av dessa författare med hjälp av litteratur 

(Thörnqvist, 2011). För att anpassa intervjuguiden till föreliggande studie exkluderade 

författarna tre av frågorna och adderade en fråga samt utvecklade bakgrundsinformationen 

gällande deltagarna. Den slutgiltiga intervjuguiden innehöll fem bakgrundsfrågor samt nio 

öppna frågor om hur adoptivföräldrarna upplevde stödet från barnavårdscentralen. En 

provintervju utfördes med syftet att säkerställa intervjuguidens tillförlitlighet. Revidering av 

intervjuguiden utfördes då författarna upplevde att en intervjufråga misstolkades av personen 

som provintervjuades. Efter revidering av intervjufrågan upplevde författarna att 

intervjuguiden fungerade väl och inga ytterligare misstolkningar uppstod. Provintervjun som 

utfördes med en adoptivförälder uteslöts sedan ur studien.  

 

Tillvägagångssätt 

 

Information om studien delgavs deltagarna både muntligt och skriftligt (Bilaga 2). De 

adoptivföräldrar som önskade delta i undersökningen gav ett informerat samtycke (Bilaga 3). 

Sex av nio intervjuer ägde rum på en öppen förskola, en intervju ägde rum på 

intervjupersonens arbetsplats och två intervjuer hölls över telefon. De personer som 

intervjuades via ett personligt möte skrev under ett informerat samtycke i samband med 

intervjun. Föräldrarna som intervjuades över telefon erhöll ett informerat samtycke via brev 

som sedan återsändes påskrivna till författarna. Inför varje intervju uppmanades samtliga 

föräldrar att fråga vid otydligheter för att undvika missförstånd. Författare ett utförde 

intervjuerna medan författare två observerade, spelade in samt förde anteckningar. 

Tidsåtgången för intervjuerna var 6–20 minuter per intervju och spelades in med hjälp av en 

iPhone. Intervjuerna kodades med nummer vid respektive intervju. Därefter kodades 

intervjuerna om av författarna för att skydda deltagarnas identiteter. Materialet var endast 

tillgängligt för författarna, det hanterades konfidentiellt och kommer förstöras när 

magisteruppsatsen är godkänd.    
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Forskningsetiska överväganden 

 

Enligt lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) behöver inte 

studier inom ramen för avancerad nivå etikprövas. Detta då föreliggande studie inte har 

hanterat deltagarnas personuppgifter. Studien genomfördes i enlighet med forskningsetiska 

regler samt utifrån Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2008). Författarna 

skickade ut information gällande studiens syfte och genomförande till deltagarna. Information 

delgavs om att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta när som helst utan negativa 

konsekvenser samt att materialet hanterades konfidentiellt. Ett informerat samtycke 

undertecknades av deltagarna i samband med genomförandet av intervjuerna (Bilaga 3) och 

författarna var objektiva till fenomenet under studiens gång. Vid forskning inom 

hälsofrämjande vård finns det risk att forskaren kliver in i deltagarnas privata sfär vilket kan 

leda till negativa känslor hos studiedeltagarna (Forsman, 2001). Deltagarna kan ha upplevt 

detta som problematiskt i denna studie då de bidrog med känslomässig information. För att 

minska risken för kränkning hos deltagarna hade författarna detta i åtanke under studiens 

genomförande. 

 

Bearbetning och analys 

 

Intervjuerna transkriberades ordagrant av båda författarna tillsammans för att sedan genomgå 

en kvalitativ innehållsanalys. Författarna transkriberade intervjumaterialet enskilt för att sedan 

läsa igenom intervjuerna. Tankar som uppstod vid genomläsning av intervjuerna 

dokumenterades och därefter diskuterade författarna de övergripande intrycken. 

Meningsenheter togs därefter ut från varje intervju gemensamt av författarna. Materialet 

reducerades sedan för att sammanfatta innehållet i ett stycke samt för att finna skillnader och 

likheter, detta resulterade i kondenserade meningsenheter. Gemensamma nämnare från de 

kondenserade meningsenheterna delades därefter in i olika koder, se tabell 1 (Danielson, 

2016b; Kristensson, 2014).   
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Tabell 1. Kvalitativ innehållsanalys. Tillvägagångssätt för att från citaten bilda slutgiltiga koder.  

 

Intervju 

nr 
Meningsenhet Kondenserade meningsenheter Kod 

9 Jag tror nästan lite, dom frågar nog lite så här pliktskyldigt varje gång eh hur 
det går med anknytningen. 

Pliktskyldighet angående anknytning Anknytning 

8 
Så det har vi inte blivit erbjudna, de har vi faktiskt inte ens pratat om…//… Aa 

i alla fall förfrågan om föräldragruppen…//…För man som ny förälder har 
man ju ändå ganska mycket frågor och känslor och dem är ju lika. 

Ej erbjuden föräldragrupp. Önskar blivit 
förfrågad 

Föräldragrupp 

6 Att ändå ha satt sig in i jämnare grundnivå, när det gäller liksom 
kunskapen…//…Att det blir lite mer, fokus på utbildningar. 

Mer fokus på utbildningar och kunskap 
Förbättring av 

BVC 

6 

Man får ju ett, ett kort från BVC så att man får gå och hämta ut en bok när 
man har blivit nybliven förälder…//…dom har ju verkligen så här utgått ifrån 

att dom som kommer att hämta ut den där boken dom kommer hem med 
spädbarn, från BB…//… vad ska vi göra med den här pekboken? För den här 

fyraåringen. 

Information från BVC enbart riktat till nyfödda Stöd 

5 Inga hembesök har vi fått, och de ska man egentligen fåå?…//…Men de va 
inga hembesök kan jag säga …//… Åtminstone erbjuden hembesök. 

Inga hembesök, åtminstone erbjudande Hembesök 
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RESULTAT 

 
Vid de bakgrundsfrågor som ställdes vid intervjuerna framkom det att majoriteten av 

intervjupersonerna var mödrar och en liten del av dem som intervjuades var föräldrapar. 

Barnens ålder vid intervjutillfället var från ett och ett halvt år till nio år och barnens ålder vid 

adoption var från noll till fem år. Merparten av barnen var internationellt adopterade däremot 

fanns det även barn som var nationellt adopterade. Majoriteten av barnen hade bott på 

barnhem och en del av barnen hade bott i familjehem före adoptionen. Av de föräldrar som 

intervjuades gick större delen på kommunala barnavårdscentraler.  

 

Med hjälp av en innehållsanalys identifierades fem koder som var stöd, hembesök, 

föräldragrupp, anknytning och förbättring av barnavårdscentralen.  

 

Adoptivföräldrars upplevelser av det generella stödet från barnavårdscentralen 

 

Stöd 

 

Under intervjuerna framkom det att en del av föräldrarna var nöjda med bemötandet de fick 

av specialistsjuksköterskorna på barnavårdscentralen. Vidare framkom det även att 

adoptivföräldrarna upplevde det generella stödet från barnavårdscentralen som bristfälligt. 

Det generella stödet innefattade stöd genom hembesök, föräldragrupp och 

anknytningsprocessen. När föräldrarna dock valde att vända sig till barnavårdscentralen för 

stöd gällande ett problem, upplevde de stödet som bra. De föräldrar som upplevde att stödet 

från barnavårdscentralen var bra hade fått möjlighet till täta kontroller och bra uppföljning.  

 
“Ja jag förstår att jag är ganska unik i att fått det här bemötandet men det har varit fantastiskt  

bemötande.” Intervju 8 

 

En del föräldrar vände sig dock oftast till andra instanser först för att få stöd, som till exempel 

adoptionscentrum, innan de vände sig till barnavårdscentralen när problem uppstod. Detta för 

att de ansåg att kompetensen kring adoptivbarn inte var fullgod på barnavårdscentralen. Den 

kunskap och erfarenhet som andra instanser besatt ansåg föräldrarna som mycket värdefull. 

Ytterligare information som framkom under intervjuerna gällande upplevelser av stödet från 

barnavårdscentralen var att informationen adoptivföräldrar erhöll inte var tillräckligt anpassad 



 13 

till ett adoptivbarn. Informationen som delades ut från barnavårdscentralerna var i stor 

utsträckning anpassad till biologiska spädbarn.  

 
“Man får ju ett, ett kort från BVC så att man får gå och hämta ut en bok när man har blivit  

nybliven förälder…//…dom har ju verkligen så här utgått ifrån att dom som kommer att hämta  

ut den där boken dom kommer hem med spädbarn, från BB…//… vad ska vi göra med den här  

pekboken? För den här fyraåringen.” Intervju 6 

 

Under de intervjuer där det framkom att föräldrarna upplevde brist på stöd från 

barnavårdscentralen framkom upplevelser som att det fanns varierande kompetens gällande 

adoptivbarn på olika barnavårdscentraler och i olika städer. Dessa föräldrar upplevde att de 

fick ta ett väldigt stort ansvar att själva hitta information. 

 
“Jag hade kanske önskat att BVC hade kunna varit någonstans där man hade kunnat prata om  

de här.” Intervju 4 

 

 

Hembesök 

 

Det varierade i vilken utsträckning familjerna blev erbjudna hembesök. Det framkom att 

hembesök värderades högt av föräldrarna där hembesök hade utförts och föräldrarna upplevde 

det som mycket betydelsefullt. Det var positivt ur flera synvinklar, familjen behövde inte ta 

sig iväg och barnen kunde vistas i hemmiljön. Detta upplevde föräldrarna som lugnande för 

barnen. Vidare fick specialistsjuksköterskorna på barnavårdscentralerna möta familjerna i en 

trygg miljö och fick då möjlighet att få en insyn i familjens vardag. Detta upplevdes gynnsamt 

för att bygga upp relationen mellan specialistsjuksköterskorna och familjerna.  

 
“Äh, jag tycker dem är fantastiska, både de här med att de kommer på hembesök första gången  

och sen att vi blev behandlade som vilken nybliven familj som helst.” Intervju 7 
 

Familjerna som inte blivit erbjudna hembesök önskade att de hade blivit erbjudna hembesök. 

De upplevde att de inte hade fått det stöd som andra familjer erbjudits. Detta upplevdes 

negativt och de föräldrar som inte hade blivit erbjudna hembesök var generellt mindre nöjda 

med stödet från barnavårdscentralen. Föräldrarna önskade att barnavårdscentralerna inte 

skulle skilja på biologiska och adopterade barn. Denna önskan lyftes då de föräldrar som inte 
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blev erbjudna hembesök hade vetskap om att familjer med biologiska barn alltid blev 

erbjudna detta.  

 
“Inga hembesök har vi fått, och de ska man egentligen fåå?…//…Men de va inga hembesök kan  

jag säga …//… Åtminstone erbjuden hembesök.” Intervju 5 

 

Föräldragrupp 

 

Det syntes ett starkt inslag av brist på förfrågan från barnavårdscentralerna om föräldrarna 

önskade delta i föräldragrupp. Både avsaknad av frågan samt en stor önskan om erbjudande 

var en röd tråd genom samtliga intervjuer. En del föräldrar berättade att 

specialistsjuksköterskorna inte berört ämnet någon gång under något av besöken. Ett 

gemensamt inslag var även att det skulle vara positivt med föräldragrupper som anordnades 

via barnavårdscentralerna som var mer inriktade på adoptivbarn. Detta då adoptivbarnen ofta 

var äldre än dem biologiska spädbarnen och att adoptivfamiljerna hade andra behov i en 

föräldragrupp än de biologiska familjerna.   

 
“Så det har vi inte blivit erbjudna, de har vi faktiskt inte ens pratat om…//… Aa i alla fall  

förfrågan om föräldragruppen…//…För man som ny förälder har man ju ändå ganska mycket  

frågor och känslor och dem är ju lika.” Intervju 8 

 

En liten andel av föräldrarna hade fått frågan om deltagande i föräldragrupp från 

specialistsjuksköterskan på barnavårdscentralen. Föräldrarna som hade blivit erbjudna att 

medverka i en föräldragrupp var tacksamma över att ha fått förfrågan trots att de inte 

medverkat. De föräldrar som avböjde medverkan ansåg att föräldragrupperna via 

barnavårdscentralerna inte var inriktade till adoptivbarn. Föräldrarna ansåg dock att det kunde 

vara ett bra tillfälle att träffas och diskutera och utbyta erfarenheter samt att de kunde få 

möjlighet till att stötta varandra.  

 
“Aa de fick ja, hon sa, hon sa de de finns ju föräldragrupper där man kan få va med så de har  

jag blivit informerad om …//… Därför man får ett tillfälle att träffas och diskutera, liksom, a  

men byta erfarenheter.” Intervju 5 
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Adoptivföräldrars upplevelser av stödet gällande anknytning 

 

Anknytning 

 

Under intervjuerna beskrevs varierande upplevelser om hur barnavårdscentralerna arbetade 

med anknytning vid mötet med adoptivfamiljer. Föräldrarna upplevde att 

barnavårdscentralerna frågade pliktskyldigt om anknytningen utifrån en checklista enbart för 

att det skulle utföras och inte i syfte att stödja familjerna. Dock önskade föräldrarna att 

anknytningsprocessen skulle lyftas under besöken på barnavårdscentralen och då med 

ytterligare fokus på den stödjande funktionen kring anknytningen.  

 
“Jag tror nästan lite, dom frågar nog lite så här pliktskyldigt varje gång eh hur det går med  

anknytningen.” Intervju 9 

 

“De har vi inte alls pratat om, vilket nu när du ställer frågan så är de väldigt märkligt.”  

Intervju 4 

 

Avsaknad gällande stöd kring anknytningsprocessen mellan barnen och föräldrarna syntes 

tydligt i intervjuerna. Brist på uppföljning av anknytningen var också ett tydligt inslag. En del 

av föräldrarna upplevde anknytningen som utmanande, en del upplevde även oro kring 

anknytningen och eventuell problematik som kunde uppstå. Det framkom att föräldrarna hade 

genomgått en obligatorisk föräldrautbildning inför adoptionen, där lyftes 

anknytningsprocessen och det resulterade i att föräldrarna var mycket pålästa om ämnet. 

Inhämtandet av information upplevde dock föräldrarna som eget ansvar. Vidare tog 

föräldrarna upp att de inte trodde att barnavårdscentralerna kunde erbjuda något extra stöd 

gällande anknytningen än det föräldrarna redan visste och hade lärt sig före adoptionen. 

Däremot fanns en tro om att specialistsjuksköterskorna på barnavårdscentralerna troligtvis 

observerade barnen och föräldrarna under besöken med syfte att följa anknytningsprocessen.  

 
“Å hon sa vid nåt tillfälle, “ja men jag ser ju att han e väldigt, tyr sig till er han e trygg”. Alltså,  

jag tror dom observerar.”  Intervju 6 
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Adoptivföräldrars upplevelser av hur stödet från barnavårdscentralen kan förbättras 

 

Förbättring av barnavårdscentralen 

 

Ökad kompetens om adoptivbarn hos vårdpersonal som arbetade på barnavårdscentralerna var 

en vanligt förekommande förbättring som adoptivföräldrarna tog upp under intervjuerna. 

Föräldrarna upplevde stora kunskapsluckor hos specialistsjuksköterskorna på 

barnavårdscentralerna och på barnspecialistmottagningarna om adoptivbarn.  

 
“Att ändå ha satt sig in i jämnare grundnivå, när det gäller liksom kunskapen…//…Att det blir  

lite mer, fokus på utbildningar.”  Intervju 6 

 

En upplevelse som framkom under intervjuerna var att varken barnhälsovårdens nationella 

program eller informationen från barnavårdscentralen var anpassat för adoptivbarn. 

 
“Eh men det kändes som att allt är ju riktat till att man kommer hem med en bebis…//… väldigt  

väldigt sparsamt, det var inte inriktat till adopterade barn.” Intervju 3 

 

Föräldrarna upplevde att det fanns ett stort behov av förbättring inom barnhälsovården för 

adoptivbarn. Det framkom att föräldrarna önskade bli erbjudna att delta i en föräldragrupp 

som var specialiserad på adoptivbarn och där ämnen som är specifika för dem skulle lyftas. 

Föräldrarna önskade även att samtliga adoptivfamiljer skulle bli erbjudna hembesök. 

Dessutom önskade föräldrarna bli erbjudna tätare kontroller via barnavårdscentralen i början 

samt att de skulle bli bemötta precis som vilken nybliven familj som helst. Föräldrarna 

upplevde ett ökat behov av att kunna få stöd gällande anknytningsprocessen då den ansågs 

viktig av föräldrarna. Vidare önskade föräldrarna få mer information som var anpassad för 

adoptivfamiljer. Under intervjuerna framkom även en önskan om ökad förståelse för tiden 

innan adoption.  

 
“Ehm... ja... det är väl alltid bra om man är lite påläst om adoption. Och så en förståelse för att  

adoption tar en jävla tid å att eeh... att man går igenom ett å annat liksom, när man, när man  

väl kommer, (skrattar) kommit hem så har man ju ett jättestort bagage... eeh, med sig. Många 

års kämpande liksom.” Intervju 2  
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Slutligen framkom en önskan om ökad kompetens hos samtlig vårdpersonal för att kunna 

bidra med ett ökat stöd till adoptivfamiljer. 

 

 

DISKUSSION 
 

Sammanfattning av resultatet 

 

Syftet med studien var att undersöka hur adoptivföräldrar upplevde stödet från 

barnavårdscentralen samt hur stödet kan förbättras. Resultatet visade att en del av föräldrarna 

var nöjda med bemötandet de fick från barnavårdscentralerna, dock upplevde 

adoptivföräldrarna att det generella stödet var bristande. Det framkom inslag av bristande 

förståelse och kunskap om adoptivbarn på barnavårdscentralerna som bidrog till att en del av 

föräldrarna valde att i första hand vända sig till andra instanser. Stödet gällande anknytning 

upplevde majoriteten av föräldrarna som bristande. Det var önskvärt att 

specialistsjuksköterskorna på barnavårdscentralerna skulle ta upp anknytningsprocessen, dock 

uteslöt inte föräldrarna att specialistsjuksköterskorna observerade anknytningen under 

besöken. En generell upplevelse från föräldrarna var att de många gånger besatt mer kunskap 

om anknytning än specialistsjuksköterskorna. Därav ansåg föräldrarna att stödet kunde 

förbättras genom ökad kompetens och förståelse för adoptivfamiljer. Vidare upplevde de även 

att barnhälsovårdens nationella program var i behov av att anpassas för adoptivbarn. 

Sammanfattningsvis syntes ett starkt behov av förbättring av stödet inom barnhälsovården för 

adoptivbarn.  

 

Resultatdiskussion 

 

Adoptivföräldrars upplevelser av det generella stödet från barnavårdscentralen 

 

Stöd 

 

I flera studier framkommer det att ett kvalificerat stöd från sjukvården är värdefullt (Foli et 

al., 2013; Román et al., 2012). Föräldrarna i denna studie var nöjda med det generella stödet 

från barnavårdscentralen. De föräldrar som var nöjda med stödet hade fått möjlighet till täta 

kontroller och bra uppföljning. En del av föräldrarna upplevde dock stödet som bristfälligt 
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vilket var kopplat till kunskapsluckor hos specialistsjuksköterskorna samt dåligt anpassad 

information till adoptivfamiljer. Foli och medarbetare (2013) understryker vikten av 

utbildning samt utformning av riktlinjer för vårdpersonal som arbetar med adoptivfamiljer. I 

denna studie uppmärksammades det att en del föräldrar valde att vända sig till andra instanser 

när det uppstod problem med deras barn. Detta val baserades på att föräldrarna upplevde 

kunskapsbrist hos specialistsjuksköterskorna på barnavårdscentralen. Adoptivföräldrarna i 

denna studie önskade ett program för adoptivbarn inom barnhälsovården samt berättade om 

brist på erbjudande om både hembesök och föräldragrupp. Därför drar författarna i denna 

studie slutsatsen om att det basprogram som finns för adoptivbarn inte används i tillräcklig 

utsträckning. Författarna anser att adoptivfamiljer skulle få ett bättre stöd om 

specialistsjuksköterskorna på barnavårdscentralen arbetar utifrån de riktlinjer som finns inom 

barnhälsovården för adoptivbarn (Ernstsson, 2015). Ett bättre stöd skulle även kunna uppnås 

om informationen som delges från barnavårdscentralen var anpassad till adoptivfamiljer. 

Vidare skulle detta bidra till att samtliga adoptivfamiljer får jämlik vård och eventuellt skulle 

fler adoptivföräldrar kontakta barnavårdscentralen i första hand. Eftersom föräldrarna i 

studien upplevde kunskapsluckor hos specialistsjuksköterskor efterfrågar författarna mer 

utbildning om adoptivfamiljer och deras särskilda behov för att kunna uppnå ett fullgott stöd. 

 

Hembesök 

 

I denna studie värderades hembesök högt av föräldrarna och de upplevde flera positiva 

aspekter med hembesök. Magnusson och medarbetare (2016) beskriver också att hembesök är 

gynnsamt och enligt barnhälsovårdens generella riktlinjer ska alla familjer bli erbjudna detta. 

Författarna i denna studie såg ett tydligt inslag av att de familjer som blev erbjudna hembesök 

uppskattade att de blev behandlade som vilken nybliven familj som helst samt att de upplevde 

hembesöket som en stödjande funktion. De som inte blev erbjudna hembesök var mindre 

nöjda med stödet från barnavårdscentralen och önskade förfrågan angående detta. Enligt 

Magnusson och medarbetare (2016) och Smit (2010) bör hembesök prioriteras till 

riskgrupper. Utifrån studiens resultat och tidigare genomförda studier anser författarna att 

hembesök främjar relationen mellan specialistsjuksköterskan och familjen. En förtroendefull 

relation mellan specialistsjuksköterskan och familjen kan bidra till ökat förtroende till 

barnavårdscentralen. Utifrån basprogrammet för adoptivbarn ska familjerna erbjudas 

hembesök, författarna förvånas därför över att endast en del av föräldrarna i denna studie blev 



 19 

erbjudna detta (Ernstsson, 2015). Författarna ser hembesök som en stödjande funktion till alla 

nyblivna föräldrar och anser därför att det alltid ska erbjudas, oavsett familjekonstellation. 

 

Föräldragrupp 

 

Enligt Magnusson och medarbetare (2016) ska alla föräldrar tillfrågas om att delta i en 

föräldragrupp. Deltagandet skapar förutsättningar för gemenskap mellan föräldrar samt 

möjlighet att utbyta erfarenheter med familjer i liknande situationer. Resultatet i denna studie 

visade att föräldrarna upplevde brist gällande erbjudande om deltagande i föräldragrupp. 

Föräldrarna uppgav att en sådan grupp skulle vara ett bra forum för att träffa andra 

adoptivfamiljer för utbyte av erfarenheter samt få möjlighet att stötta varandra. De föräldrar 

som inte fått förfrågan uttryckte missnöje och önskade att de blivit tillfrågade. Författarna 

förvånades över bristen av förfrågan att delta i en föräldragrupp då adoptivföräldrar ska 

erbjudas deltagande utifrån basprogrammet för adoptivbarn (Ernstsson, 2015). En anledning 

till bristen på förfrågan kan vara att specialistsjuksköterskorna besitter erfarenhet av att 

adoptivföräldrar ofta tackar nej till att delta i föräldragrupper som anordnas via 

barnavårdscentralen. Ytterligare en anledning kan bero på att informationen som delges i 

föräldragrupperna är anpassade till spädbarn. Dock anser författarna att frågan ska ställas då 

föräldrarna i denna studie upplevde förfrågan som betydelsefull. Under intervjuerna framkom 

det att föräldrarna var positivt inställda till föräldragrupper, dock var det önskvärt att gruppen 

skulle ledas av en specialistsjuksköterska samt att det skulle vara inriktat på adoptivbarn och 

adoptivfamiljers olika behov. Foli och medarbetare (2013) uttrycker att vårdpersonal ska 

utgöra ett stöd till adoptivfamiljer samt förebygga ohälsa. Hälso- och sjukvården ska erbjuda 

adoptivföräldrar kursverksamhet samt möjlighet att utbyta erfarenheter med familjer i 

liknande situationer. Adoptivföräldrar i denna studie anser att föräldragrupp är värdefullt 

vilket även styrks av Magnusson och medarbetare (2016). Resultatet i denna studie påvisar 

avsaknad av föräldragrupper för adoptivfamiljer som anordnas via barnavårdscentralen. 

Författarna anser att ett ökat stöd med hjälp av föräldragrupp skulle kunna uppnås genom att 

olika barnavårdscentraler samverkar med syftet att samla adoptivfamiljer och erbjuda en 

gemensam föräldragrupp. Detta skulle även möjliggöra adoptivföräldrarnas önskemål om att 

föräldragruppen skulle ledas av en specialistsjuksköterska med kompetens om adoptivbarn. 
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Adoptivföräldrars upplevelser av stödet gällande anknytning 

 

Anknytning 

 

Enligt anknytningsteorin går barnet igenom olika faser vid olika åldrar. I början av 

spädbarnsperioden skapas ett samspel mellan barnet och dess vårdare. 

Anknytningsutvecklingen styrs utifrån hur vårdaren uppfattar samt besvarar barnets signaler 

(Bowlby, 2010; Broberg et al., 2010). Barnen till föräldrarna som deltog i studien var noll till 

fem år vid adoptionstillfället. Barnets ålder vid adoptionen kan påverka anknytningsprocessen 

samt öka risken för ohälsa senare i livet. Ett barn som är exempelvis fyra år vid adoptionen 

har större risk att drabbas av ohälsa än ett barn som adopteras vid ett års ålder (Abrines et al., 

2012; Lionetti, 2014; Pace et al., 2012; Keyes et al., 2008; Romanowicz et al., 2017). 

Eftersom barn adopteras vid olika åldrar (Socialstyrelsen, 2014) har de också enligt 

anknytningsteorin olika förutsättningar för att utveckla en trygg anknytning till sina föräldrar 

(Bowlby, 2010; Broberg et al., 2010). En ytterligare aspekt som kan påverka adoptivbarnets 

anknytningsprocess är livsförhållanden före adoptionen så som barnets boendesituation 

(Abrines et al., 2012; Lionetti, 2014; Pace et al., 2012; Keyes et al., 2008). I 

anknytningsteorin presenteras stressreaktioner hos barn vid separationer från dess vårdare. 

Barn som vistats på institutioner och haft flera vårdare reagerade med starkare 

stressreaktioner jämfört med barn som vistats i hemmiljö med en vårdare (Bowlby, 2010; 

Broberg et al., 2010). Majoriteten av barnen till föräldrarna som deltog i denna studie hade 

bott på barnhem före adoptionen. Barnets anknytningsprocess i förhållande till ålder eller 

livssituation vid adoption var inget som författarna avsåg att studera i denna studie. Dock 

framkom det i bakgrundsfrågorna vilket bidrog till en helhetsbild av den grupp som 

författarna studerade. Inga slutsatser om barnets ålder vid adoption och 

anknytningsutveckling drogs i denna studie.  

 

Ett stort inslag i denna studie var att föräldrarna önskade ökad förståelse och uppföljning av 

anknytning via barnavårdscentralerna. Enligt Lannér Swensson (2014) ska 

specialistsjuksköterskor arbeta preventivt samt erbjuda regelbunden uppföljning av 

anknytningen och vid behov ska även riktade insatser erbjudas till familjerna. Rykkje (2007) 

beskriver att anknytning kan vara en stor utmaning för adoptivföräldrar. Vidare belyser 

författaren vikten av en bättre uppföljning för att stödja anknytningsprocessen. För att uppnå 

ett fullgott stöd presenteras förslag om att införa ett särskilt program för adoptivfamiljer inom 
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barnhälsovården. Detta var något som också beskrevs av föräldrarna som deltog i denna 

studie. De upplevde att anknytningen var utmanande och att barnavårdscentralernas arbete 

gällande anknytningen var bristfälligt. Föräldrarna lyfte liknande förslag som Rykkje (2007) 

beskriver gällande utveckling av ett stödprogram inom barnhälsovården för att gynna 

anknytningsprocessen mellan barn och förälder. Dock beskrev föräldrarna att de inte kunde 

utesluta att specialistsjuksköterskorna observerade anknytningen under besöken. Enligt Smit 

(2010) upplever adoptivföräldrar oro inför vårdpersonalens kompetens beträffande 

adoptivbarn, vilket även framkom i denna studie. Föräldrarna efterfrågade ökad kompetens 

om anknytning hos samtlig personal, de upplevde att anknytningen bör prioriteras i större 

utsträckning på barnavårdscentralerna och fungera som en stödjande funktion för 

adoptivfamiljer.  

 

Enligt Murphy (2009) kan bristfällig anknytning utmynna i konsekvenser som 

sömnsvårigheter, nedsatt självkänsla och bristande ögonkontakt samt påverka 

anknytningsprocessen till föräldrarna (Pace et al., 2012; Lindblad, 2004). I anknytningsteorin 

beskrivs det att barn löper en ökad risk för en störd anknytning om anknytningen inte är 

etablerad under barnets första år (Bowlby, 2010; Broberg et al., 2010). Föräldrarna i denna 

studie önskade stöd i form av föräldragrupper som var specifikt riktade till adoptivfamiljer 

och deras behov där anknytning kunde få ta plats. Det skulle troligtvis medföra ett bättre stöd 

och förebygga bristande anknytning.  

 

Författarna anser att specialistsjuksköterskor är i behov av ytterligare kunskap gällande 

anknytning. Anknytningsteorin medför en ökad kompetens om anknytning och dess 

utveckling hos adoptivbarn. Den belyser även separationsreaktioner hos barn som kan 

appliceras på adoptivbarn då de ofta kan ha upplevt upprepade separationer. Ökad kunskap 

om anknytningsteorin kan resultera i att specialistsjuksköterskor lättare uppmärksammar ett 

avvikande anknytningsmönster samt besitter kunskap hur anknytningen kan främjas. Trots att 

adoptivföräldrarna upplevt ett bristande stöd gällande anknytning finns en möjlighet att 

specialistsjuksköterskorna observerar anknytningen hos adoptivfamiljer vid besöken. Dock 

kan det vara fördelaktigt att specialistsjuksköterskorna bekräftar anknytningsutvecklingen 

genom att berätta om trygg respektive otrygg anknytning. Detta för att föräldrarna ska få 

bekräftat att specialistsjuksköterskorna kontrollerar och följer anknytningsprocessen samt 

initierar stödåtgärder vid behov. Det skulle även kunna minska adoptivföräldrarnas upplevelse 

av att de besitter mer kunskap om anknytning än specialistsjuksköterskorna. Bristande 
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uppföljning av anknytning på barnavårdscentralerna kan bero på att det inte finns med i 

basprogrammet för adoptivbarn (Ernstsson, 2015) och därav inte tas upp av 

specialistsjuksköterskorna. Detta anser författarna som bristfälligt då anknytning är centralt 

vid adoption. Författarna anser att ett preventivt arbete gällande anknytning är viktigt då det 

kan förebygga ohälsa hos adoptivbarn samt medföra ett bättre stöd till adoptivfamiljer. 

 

Adoptivföräldrars upplevelser av hur stödet från barnavårdscentralen kan förbättras 
 
Förbättring av barnavårdscentralen 

 

Ökad kompetens om adoptivbarn var den mest önskvärda förbättringen av 

barnavårdscentralen från föräldrarna i denna studie. De upplevde att varken det nationella 

programmet eller informationen från barnavårdscentralen var anpassad till adoptivbarn. En 

ytterligare önskan var ett ökat generellt stöd och en ökad förståelse hos 

specialistsjuksköterskorna. Det styrks i studier där adoptivföräldrar efterfrågar kompetens, 

stöd och förståelse av vårdpersonal. Vidare i dessa studier efterfrågar adoptivföräldrar mer 

utbildning och riktlinjer till vårdpersonal som arbetar med adoptivfamiljer (Rykke et al., 

2007; Sturges et al., 2007; Foli et al., 2013). Enligt Ernstson (2015) finns ett utvecklat 

program för adoptivbarn inom barnhälsovården dock framkommer det i denna studie att dessa 

riktlinjer används i liten utsträckning. Författarna i denna studie anser att en förbättring inom 

barnhälsovården för adoptivbarn bör innefatta ett ökad användande av det nationella 

programmet som finns för adoptivbarn. Författarna anser att det bör vara lika självklart att 

använda det nationella programmet för adoptivbarn på barnavårdscentralerna som det är att 

använda det nationella programmet för biologiska barn. Resultatet av ett ökat användande kan 

medföra ett ökat stöd för adoptivfamiljer samt ökad kompetens hos specialistsjuksköterskor.   

 

I denna studie kom det även fram att föräldrarna önskade stöd och förståelse för tiden innan 

adoptionen då det i flesta fall kan ha varit känslomässigt påfrestande. Vidare upplevde en del 

föräldrar en känslostorm över att de tagit emot ett efterlängtat barn. Liknande upplevelser 

beskrivs i andra studier där föräldrar beskriver en överrumplande känsla samt oro inför 

föräldraskapet (McKay et al., 2010; Lesens et al., 2012). Därav beskriver Foli och 

medarbetare (2013) samt Román och medarbetare (2012) vikten av kvalificerat professionellt 

stöd den första tiden efter adoption. Utifrån studiens resultat anser författarna att det är 
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betydelsefullt att inhämta adoptivfamiljernas bakgrund och erfarenheter för att möjliggöra ett 

gott stöd.  

 

Klinisk relevans 

 

Förhoppningen är att studien belyser de upplevelser som adoptivföräldrar besitter och därav 

kan bidra med information till specialistsjuksköterskor på barnavårdscentraler. Således kan en 

utveckling av arbetet möjliggöras för adoptivfamiljer. Detta för att förebygga ohälsa och 

främja ett bra stöd till adoptivfamiljer. Anknytningsteorin bidrar med en djupare förståelse för 

de anknytningsproblem som en adoptivfamilj kan mötas av. Den varierande kompetensen om 

adoptivbarn hos specialistsjuksköterskorna resulterar i ett bristande stöd till adoptivfamiljer. 

Detta blir ett etiskt dilemma då alla människor har rätt till lika vård. En segregering gällande 

vård och hur människor behandlas inom vården kan leda både till försämrade sociala 

förhållanden och försämrad hälsolitteracitet för adoptivbarn. Det i sin tur kan leda till ett 

utanförskap i samhället och risk att utveckla ett destruktivt beteende. Ett förbättrat preventivt 

arbete med adoptivfamiljer inom barnhälsovården är betydelsefullt både ur ett samhälls- och 

individperspektiv då det kan resultera i mindre ohälsa. Det är även bra ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv att arbeta preventivt med adoptivfamiljer då det kan leda till 

minskade vårdkostnader. Fortsatt forskning på en större population är av stor vikt för att i 

framtiden förebygga ohälsa och utveckla samt öka stödet till adoptivfamiljer från 

barnavårdscentralen. Vidare kan det vara intressant att studera specialistsjuksköterskors 

upplevelse av stödinsatser de ger till adoptivfamiljer samt hur de arbetar med det nationella 

programmet för adoptivbarn. Detta för att möjliggöra fortsatt utveckling av det preventiva 

arbetet med adoptivfamiljer inom barnhälsovården.     

       

Metoddiskussion 

 

Studiens design valdes med syftet att undersöka adoptivföräldrars levda upplevelser gällande 

stödet de får från barnavårdscentralen. Styrkan med den valda designen var att författarna fick 

en fördjupad och mer detaljerad förståelse för det valda fenomenet (Henricson et al., 2016, 

Kristensson, 2014).  

 

En styrka med studiens urval var att adoptivföräldrarna kunde besvara studiens syfte och 

frågeställningar (Danielson, 2016a). Författarna upplevde en styrka i att intervjuerna utfördes 
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med den grupp som de avsåg att studera samt att olika upplevelser framkom under 

intervjuerna. Inklusionskriterier i denna studie var adoptivföräldrar med erfarenhet av 

barnavårdscentral med adoptivbarn i åldrarna noll till tio år. Den höga åldersgränsen, tio år, 

skulle kunna ses som en svaghet i studien då det var cirka fem år sedan barnet besökte 

barnavårdscentralen och föräldrarna kan ha svårt att minnas den tiden. Under fem år kan även 

arbetet på barnavårdscentralen förändrats vilket eventuellt inte är representativt för deras 

arbete idag. Dock var det inget problem i denna studie då majoriteten av barnen var under fem 

år. Ett exklusionskriterie var adoptivföräldrar som inte talade eller förstod svenska. Detta kan 

ses som en svaghet då en möjlig informationskälla och värdefull information kan ha gått 

förlorad.  

 

Föräldrarna fick möjlighet att välja vart intervjun skulle äga rum. Författarna anser det som en 

styrka i studien då föräldrarna kunde välja en miljö där de kände sig trygga. En svaghet med 

den livliga miljön som en del av intervjuerna ägde rum i var att föräldrarna kunde bli 

distraherande. Ytterligare en svaghet kan vara att föräldrarna inte delgav viss känslomässig 

information då det fanns andra föräldrar i rummet under intervjuerna. Dock kan miljön ses 

som en styrka då platsen valdes av föräldrarna för att de skulle kunna ha uppsikt över sina 

barn. Miljön kan ha påverkat intervjuernas kvalitet. Intervjun som ägde rum på en av 

föräldrarnas arbetsplats med hänsyn till dennes önskemål, var en lugn och stillsam miljö, 

vilket kan ses som en styrka. Dock kan författarna inte bortse från att föräldern kan ha haft en 

begränsad tid avsatt för intervjun som kan ha upplevts stressande. Telefonintervjuerna kan 

både ses som en styrka och en svaghet i studien. En dialog över telefonen kan te sig 

annorlunda än vid ett personligt möte och författarna kunde inte på förhand veta vilken miljö 

föräldern befann sig i vid telefonintervjun. En styrka med telefonintervjuerna var att 

föräldrarna fick välja dag och tid för intervjun. Respektive intervju varade i 6–20 minuter, 

vilket kan anses kort, dock upplevde författarna att intervjumaterialet bidrog till ett 

innehållsrikt resultat.  

 

Tillförlitlighet 

 

Tillförlitligheten i studiens resultat och innehållsanalys kan ha påverkats av författarnas 

förförståelse för ämnet. Författarnas förförståelse för ämnet baserades på vetenskapliga 

artiklar, kurslitteratur samt verksamhetsförlagd utbildning inom barnhälsovården. 

Tillförlitligheten kan även ha påverkats negativt av att den författare som intervjuade var 
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oerfaren i den rollen. Inspelningsinstrumentet som användes under intervjuerna var av god 

kvalitet och samtliga intervjuer hördes väl under transkriberingen trots den livliga miljön som 

rådde under en del intervjuer. Transkriberingarna utfördes på en dator i programmet Word. 

Bearbetning och analys utfördes av båda författarna samt diskuterades stegvis för att 

säkerställa den kvalitativa innehållsanalysen. Detta styrker tillförlitligheten i studien då båda 

författarna har tolkat det valda fenomenet och då fått en mer innehållsrik analys.  

 

Giltighet 

 

Semistrukturerade intervjuer styrker studiens giltighet genom att föräldrarna fick möjlighet att 

berätta fritt om det valda fenomenet utifrån öppna frågor. Intervjuguiden som författarna 

använde var väl utvecklad och hade använts vid en tidigare kandidat- samt magisteruppsats 

(Thörnqvist, 2011). Författarna anpassade därefter intervjuguiden till studiens syfte samt 

utförde en provintervju för att säkerställa giltigheten. En revidering av intervjuguiden utfördes 

efter provintervjun. Intervjuguidens tidigare användning samt utförd provintervju ses som en 

styrka i studien. Något som kan ha påverkat studiens giltighet negativt var att föräldrarna inte 

fick möjlighet att läsa igenom intervjuerna, vilket enligt Wallengren & Henricson (2016) kan 

utmynna i att föräldrarna eventuellt inte känner igen sig i studiens resultat. Författarna har inte 

diskuterat den preliminära tolkningen av data med kritiska vänner vilket skulle kunna påverka 

studiens giltighet (Wallengren & Henricson, 2016).  

 

Överförbarhet 

 

Studiens överförbarhet är begränsad då studiedeltagarna är en minoritet. Resultatet, gällande 

hur adoptivföräldrar upplevde stödet från barnavårdscentralerna kan därför inte överföras till 

andra grupper, situationer eller kontexter. 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Inför varje intervju ombads föräldrarna att fråga om otydligheter för att undvika missförstånd, 

detta kan ses som en styrka i studien då eventuella missförstånd kunde redas ut. Författarna 

har tagit hänsyn till forskningsetiska överväganden genom att de delgav föräldrarna 

information om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan negativa 
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konsekvenser samt att materialet hanterades konfidentiellt (CODEX, 2016). Vidare hade 

författarna i åtanke att föräldrarna bidrog med känslomässig information vilket kunde leda till 

negativa känslor hos studiedeltagarna (Forsman, 2001). Förhoppningen är att denna studie 

kommer bidra med positiva konsekvenser för samhället (CODEX, 2016).  

 

Slutsats 

 

Adoptivföräldrarna upplevde att det generella stödet från barnavårdscentralerna var 

bristfälligt. Dock upplevde en del av adoptivföräldrarna att bemötandet från 

specialistsjuksköterskorna på barnavårdscentralerna var bra. Majoriteten av föräldrarna 

upplevde att stödet gällande anknytning var bristfälligt och att de som föräldrar besatt mer 

kunskap om anknytning än specialistsjuksköterskorna. Adoptivföräldrarna ansåg att stödet 

från barnavårdscentralen kan förbättras genom ökad kompetens och förståelse för 

adoptivfamiljer. Sammanfattningsvis syntes ett starkt behov av förbättring av stödet inom 

barnhälsovården för adoptivbarn. Det finns ett behov av ytterligare forskning inom detta 

område för att lyfta fler upplevelser av stödet från barnavårdscentraler till adoptivföräldrar. 

Detta för att bidra med förbättring av det preventiva arbetet med adoptivfamiljer samt 

möjliggöra införandet av tidiga insatser gällande anknytningsproblematik och förebygga 

ohälsa. Det skulle vara gynnsamt både på individ- och samhällsnivå.   
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Bilaga 1. 

      

Intervjuguide 

Bakgrundsfakta 

1. Relation till barnet 
2. Barnets ålder idag 
3. Barnets ålder vid adoption 
4. Barnets bakgrund 
5. Kommunal BVC eller privat BVC 

 

Hur upplever du stödet från BVC? 

Första kontakten med BVC - hur snart efter hemkomst? 

Berätta om hur du har upplevt kontakten med BVC. 

 Hembesök 

 Antal besök till BVC i början 

 Föräldragrupp 

 Anknytningsprocess 

 

Är det något särskilt du önskat från BVC? 

Om du haft några problem, har du fått förståelse för dina problem på BVC? 

Vad har varit bra/ något du saknat i kontakten med BVC? 
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      Bilaga 2. 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap    

 

Adoptivföräldrars upplevelse av barnhälsovårdens stöd och insatser 

Bakgrund och syfte 

Att bli adoptivförälder kan på många sätt skilja sig från att bli biologisk förälder. Forskning visar att det 
preventiva arbetet i Sverige gällande stöd inom barnhälsovården för adoptivbarn är bristfällig. Det är därför 
viktigt att få ökad kunskap om hur adoptivföräldrar upplever stödet från barnavårdscentralen för att främja det 
preventiva arbetet med adoptivfamiljer.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur adoptivföräldrar upplever stöd från barnavårdscentralen samt hur 
stödet kan förbättras.  

Deltagande och hantering av data 

Du/ni tillfrågas om att delta i denna undersökning eftersom du/ni är adoptivföräldrar och har upplevelser kring 
det vi avser att studera.  

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av intervjuer med x frågor och intervjun tar ungefär x antal minuter. 
Svaren kommer enbart att läsas av undertecknade samt vår handledare för examensarbetet. Ditt deltagande är 
frivilligt och både ditt deltagande och materialet kommer att hanteras konfidentiellt, d.v.s. vid redovisning av 
resultatet kommer inga uppgifter att kunna kopplas till en enskild person. 

 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss. 

Vänliga hälsningar,  

 

Ida Lindgren (leg. Sjuksköterska)  Gabriella Bunner (leg. Sjuksköterska)  

Tel: 0700923949   Tel: 0736786865 

Mail: ida.lindgren89@gmail.com   Mail: gabriellabunner@gmail.com   

Elisabeth Jobs, vik. Universitetslektor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, leg. Sjuksköterska 
(handledare) 

Tel: 018-4716649 

Mail: elisabeth.jobs@pubcare.uu.se 
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      Bilaga 3. 

Specialistsjuksköterskeprogrammet     

 

 

Samtycke till deltagande i intervjustudie  

Härmed ger jag mitt samtycke till att medverka i studien. Jag godkänner även att jag har fått 
information om studiens syfte, att undersöka adoptivföräldrars upplevelser av stöd från 
barnhälsovården.  

 

Jag har fått skriftlig information om hur studien ska genomföras, mitt deltagande är frivilligt 
och jag kan avbryta min medverkan när som helst utan negativa konsekvenser. Jag har även 
fått information om att studiens material behandlas konfidentiellt.  

 

Intervjuperson: 

___________________________ Ort, datum 

___________________________ Underskrift 

___________________________ Namnförtydligande  

 

Student: 

___________________________ Ort, datum 

___________________________ Underskrift 

___________________________ Namnförtydligande 


