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Sammanfattning    
 
Ofrivillig barnlöshet är ett stort problem i Sverige idag och av kvinnor i barnafödande 
ålder är ca 1 av 10 drabbade. De flesta som lider av infertilitet använder sig av 
medicinsk hjälp som förstahandsmetod. Misslyckas man med den medicinska hjälpen 
går vissa par vidare med adoption direkt medan andra ser detta som en sista utväg. 
Adoptionsprocessen, som den oftast beskrivs i media, är en arbetsam process och 
upplevelsen av väntan är central.  
Tidigare forskning kring adoption fokuserar mest på adoptivbarns upplevelse. 
Tidsramen för att få adoptera ett barn innebär ofta en väntan på flera år. I studien 
belyses tankar och känslor som uppkommer under adoptionsprocessen hos par som 
önskar adoptera barn. Syftet med studien är att beskriva dessa pars upplevelse av 
infertilitet och adoptionsprocessen. Studien är en kvalitativ empirisk studie där 
datainsamlingsmetod är intervjuer och insamlat material analyserats med hjälp av 
kvalitativ innehållsanalys. 
I resultatet finner vi fyra huvudkategorier som lättnad, hoppfullhet, frustration och 
maktlöshet. Dessa huvudkategorier har svarat väl till vårt syfte.  
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Abstract 
 
Involuntary infertility is today a major problem in Sweden and 1 out of 10 women in 
childbearing age are affected. Most of them who suffer from infertility use medical help 
as their first choice. If the medical help fails, some couples directly move on to adoption 
while some see this as a last resort. The adoption progress, as it is commonly referred to 
in media, is a laborious procedure and the experience from the wait is central. 
Previous research on adoption focuses mainly at the experience of the adopted child. 
The timeframe to be granted an adoption often implies a wait of many years. Through 
our study we wish to highlight the thoughts and emotions that arise among the couples 
that wish to adopt a child during the adoption process. The purpose of our study is to 
describe the couples experience of infertility and adoption process. The study is a 
qualitative empirical study where data is collected using interviews and the collected 
material has been analyzed using a qualitative content analysis. 
We found four main categories as a result: relief, hopefulness, frustration and 
powerlessness. These main themes have matched our purpose well. 
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INLEDNING  

Ofrivillig barnlöshet är ett stort problem i Sverige idag. Ca nio procent  av de par som är 

i barnafödande ålder beräknas vara drabbade av ofrivillig barnlöshet (Johansson 2010, s. 

8). Vi har under barnmorskeutbildningen träffat många par som haft problem med att 

skaffa barn och startat försök med provrörsbefruktning (IVF- behandling). Ca 60% av 

de par som genomgår IVF-behandling får ett positivt utfall i en graviditet och ett barn 

(Petersson 2012).  

Vid misslyckande av IVF- behandling har vissa par alternativet adoption som sista 

utväg till föräldraskap, medan andra par går direkt vidare till att ansöka om adoption 

och ser det som en bra möjlighet till att äntligen få bli föräldrar.  

I medier och av vänner talas om påfrestande handläggning och utredningar för att bli 

godkända som adoptivföräldrar, därför är inriktningen på studien par som beslutat sig 

för att adoptera ett barn och syftet med uppsatsen är att ta reda på hur dessa par upplever 

infertilitet och adoptionsprocessen. 

 

Vi hoppas synliggöra eventuell problematik kring upplevelsen och bemötande i 

adoptionsprocessen och därmed bidra med ny kunskap samt få en förståelse för de 

blivande adoptionsföräldrarnas situation och känslor och därmed tror vi resultatet kan 

leda till att paren kan uppnå en bättre sexuell och reproduktiv hälsa.  

 

BAKGRUND 

I Sverige blir kvinnor allt äldre innan de beslutar sig för att skaffa barn. Med kvinnans 

ökande ålder minskar fertiliteten gradvis och leder till ökad andel infertila par 

(Sundström 2009, ss. 36-37).  

WHO:s definitions av Infertilitet: ”en sjukdom av det reproduktiva systemet som 

definieras av en oförmåga att producera att barn efter 12 månaders regelbundna försök 

av oskyddade samlag” (WHO 2013). 
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När ett par har försökt bli gravida ett år utan att lyckas definieras detta som ofrivillig 

barnlöshet. Ca 10% av de barnlösa paren får aldrig någon förklaring till deras 

infertilitet. Mycket forskning sker inom området men det finns fortfarande okända 

faktorer som spelar stor roll vad gäller vår fertilitet. Bland de par som utreds före 35 års 

ålder brukar dock tiden arbeta för paren då 50-60% är gravida inom en period på 5 år. 

Den vanligaste behandlingstypen för alla typer av barnlöshet är IVF in-vitro-

fertilisering (provrörsbefruktning) och innebär att befruktningen sker utanför kroppen. I 

och med utbredningen av denna metod har fler barnlösa par fått möjlighet att bli 

biologiska föräldrar (Gottlieb 2009, ss. 561-562). 

 

Socialstyrelsen menar (2005, ss. 1-72) att med den belastning detta innebär på 

sjukvårdens resurser, den fysiska och psykiska påfrestningen på paret är det särskilt 

angeläget att arbeta förebyggande med infertilitet. En viktig faktor angående infertilitet 

är det förebyggande arbetet av sexuellt överförbara infektioner. Ungdomar idag skyddar 

sig i större utsträckning mot oönskade graviditeter än mot sexuellt överförbara 

infektioner. Eftersom kvinnor väljer att skaffa barn senare i livet föregås barnafödande 

också ofta av en längre period av aktivt sexualliv och därmed en ökad risk för att 

drabbas av en sexuellt överförbar infektion. Med denna insikt är det för unga vuxna lika 

angeläget att förebygga sexuellt överförbara infektioner som att använda sig av 

preventivmedel 

 

Hälsa 
 

Hälsa och lidande hör till vårdvetenskapens grundbegrepp. Katie Eriksson (1994) 

definierar hälsa som ett tillstånd av friskhet, sundhet och välbefinnande.  Hälsa är 

besläktat med ord som helhet och helighet. Det är mer än bara frånvaro av sjukdom utan 

det ses som ett dynamiskt tillstånd där människan får uppleva sig hel.  Känner man 

hälsa, känner man sig också hel i kropp, själ och ande.  

Langius- Eklöf (2012, ss. 96- 103) beskriver att den kroppsliga dimensionen värnar om 

friskhet medan den själsliga mera har att göra med att man känner en inre balans, inte 

bara till sig själv, utan även till andra människor och till livet. Hälsa är relativt och 

speglar människans för tillfälle aktuella situation som hon befinner sig i. I den 
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salutogena modellen söker man svar på varför man har hälsa och hur man bäst kan 

hantera svåra livssituationer. Detta formulerade Aaron Antonovsky (2005) som en grad 

av: Känsla av sammanhang – KASAM. Begreppet KASAM delas in i tre dimensioner 

och det är dessa dimensioner som alla skall bidra till känslan av sammanhang.   

 

Dessa tre dimensioner är:  

 

1) Begriplighet – I vilken utsträckning förstår personen händelsen som drabbat 

henne?  

2) Hanterbarhet – I vilken utsträckning upplever personen att hon hanterar 

situationen hon befinner sig i? Finns resurser till förfogande för denna 

hantering? Resurserna som finns kan upplevas tillräckliga, men kan även 

upplevas som att det är ödet som avgör.  

3) Meningsfullhet – Detta är den viktigaste dimensionen. Avspeglar sig i vilken 

upplevelse av engagemang och motivation hon känner. Antingen ser hon 

situationen som en utmaning och lägger engagemang i det, eller så känner hon 

total meningslöshet.  

 

Ju fler av dessa tre dimensioner som upplevs desto större känsla av sammanhang 

infinner sig- KASAM. Föreligger en hög KASAM finns också en större förmåga att 

hantera och känna meningsfullhet i svåra situationer och därmed kunna se den svåra 

situationen som en utmaning att klara av. Finns inte meningsfullhet är det inte troligt att 

en förståelse eller hantering av situationen kan ske. (Antonovsky 2005) 

 
Sexuell och reproduktiv hälsa 
  

Sexuell hälsa definieras av WHO som ett tillstånd där man känslomässigt, fysiskt, 

socialt och mentalt finner välbefinnande i relation till sexualiteten; det är inte bara vid 

avsaknad av skada eller sjukdom. För att ha en sexuell hälsa krävs en respektfull och 

positiv inställning till sexuella förhållanden och sexualiteten i sig. Det kräver även att 

man skall ha möjlighet till säkra samt njutbara sexuella relationer och upplevelser som 

är fria från våld, diskriminering eller tvång (WHO 2013). 
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Reproduktiv hälsa definieras av WHO som: 

• Förmåga till fortplantning 

• Tillgång till acceptabla och effektiva metoder för familjeplanering 

• Ett tillfredställande sexualliv som är tryggt samt utan oro för eventuella 

sjukdomar. 

• Frihet att planera sitt eget barnafödande 

• Tillgång till god hälso- och sjukvård så att kvinnan i trygghet kan genomgå 

graviditet och förlossning samt att föräldrar ges bästa möjlighet att kunna få 

friska barn (WHO 2013). 

 

Lidande 
 

Eriksson (1994) menar att hälsa och lidande är förenligt med varandra. Detta betyder att 

om människan kan möta lidande kan hon också uppleva hälsa, att detta kan finnas 

samtidigt betyder att hälsa inte är statisk, utan denna process kan istället leda till växt 

och utveckling om man kan uthärda och därmed försonas med sitt lidande. Lidande 

innebär att man är främmande för sig själv och för sina begär samt sina egna 

möjligheter att lindra lidande. Att känna en kamp mellan hopplöshet och hopp, mellan 

liv och död. Varje människas lidande är unikt samtidigt som de formas utav människan 

och hennes omgivning.  

Eriksson (1994) beskriver olika typer av lidande: sjukdomslidande, livslidande och 

vårdlidande. Vårdlidande kan uppkomma då det finns ett glapp mellan människors olika 

behov och begär gentemot den kunskap och attityd vårdpersonalen har till den person 

som upplever lidande.  

För att vårdpersonal skall kunna undvika att skapa ett lidande för patienter de möter 

eller vårdar är det viktigt att bekräfta människans värdighet, att inte kränka, fördöma 

eller utöva makt och att visa respekt. Vårdpersonal ska våga möta människans lidande. 

(Eriksson 1994) 

Lidandet kan enligt Öhlén 2000 lindras genom att få patienten att uppleva att hon 

befinner sig i en fristad. Vägen dit är tvådelad och handlar dels om att känna sig 
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förstådd i sin existentiella värld samt att uppleva sig betydelsefull och sedd. Då kan 

situationen vändas till att livsglädjen lyfts upp, lidandet lindras och upplevelse av nuet 

samt värdighet uppnås. Då lindring av lidande är kopplat till personlig upplevelse kan 

inte vårdaren direkt lindra lidandet genom att förklara vilken mening lidandet har. Men 

genom att vara närvarande, ge tröst och stöd, berätta om sina erfarenheter om livet och 

lidandet, kan vårdaren bekräfta patientens lidande och sårbarhet (Wiklund 2003 ss. 170 

-171). 

Målet med vården är att lindra människans lidande och därmed öka dess välbefinnande. 

(Dahlberg et al, 2003) För att som barnmorska kunna förstå och lindra eventuellt 

lidande och öka välbefinnande hos paren måste hon se och försöka förstå parets egna 

perspektiv. Vårdlidande kan uppstå om ett omedvetet felhandlande, som kan bero på 

bristande kunskap samt avsaknad av reflektion.  

 

Livsvärld 
 

Viktigt är att man inom vårdvetenskapen strävar efter ett livsvärldsperspektiv, vilket 

innebär att se, förstå och beskriva samt analysera världen ur människans perspektiv. För 

att kunna se människans livsvärld krävs det att vårdaren är öppen och följsam inför 

människans upplevelse av sin situation. Vårdaren har därmed lättare att kunna sätta sig 

in i människans berättelser och livshistoria och kan med sin egen kunskap hjälpa 

människan (Dahlberg, Fagerström, Nyström, Segersten & Suserud, 2003, s ). 

Begreppet livsvärld innefattar människans värld, baserat på hennes egna erfarenheter 

och upplevelser. Det innebär att förstå, beskriva och analysera världen såsom den 

upplevs av människan. Genom att lyssna får vårdaren reda på hur människan kan känna 

välbefinnande. Det är vårdarens uppgift att tillsammans med människan etablera en god 

relation mellan dessa två och även se till att den upprätthålls. En god relation kan ses 

som ett resultat av att vårdaren har lyckats lindra människans lidande. (Wiklund, 2003) 

 

Infertilitet 
 

 Infertilitet kan definieras på två sätt; primär infertilitet eller sekundär infertilitet. Primär 

infertilitet handlar om ett par som trots upprepade, oskyddade samlag inte lyckas bli 
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gravida inom ett år. Sekundär infertilitet innebär att ett par tidigare fött ett barn, men 

inte lyckas bli gravida igen. (Sherrod 2004, ss. 40-47) Bland de par som önskar ett barn 

behöver mer än 15 % medicinsk hjälp p.g.a. infertilitet. Manlighet och kvinnlighet 

förknippas starkt med fruktsamhet och genom infertiliteten kan dessa kvaliteter 

påverkas. En skamkänsla över att inte kunna reproducera sig är vanligt förekommande 

och särskilt hos den parten som visar sig ”vara orsaken” till barnlösheten i de fall då 

man finner orsak. Skammen kan exempelvis handla om ett tidigare sexuellt beteende 

som lett till aborter eller infektioner och resulterat i infertilitet (Gottlieb 2009, s. 553). 

För många par blir barnlösheten ett socialt handikapp där de barnlösa hamnar utanför 

gemenskapen som de andra med barn i småbarnsåldern har, eller till de kvinnor som är 

gravida. (Volgsten 2010, ss. 1290-1297). 

 
Infertilitetskris 
 
Forskning har visat att par som är ofrivilligt barnlösa kan uppleva en traumatisk kris. 

Westerlund beskriver i sin forskning att denna kris präglas av vanmakt och 

kontrollförlust. Den pekar även på upplevelsen av meningslöshet och det blir svårt att 

knyta an till sin egen identitet. (Westerlund 2005, ss. 478-481).  

 

Infertilitet är idag ett vanligt problem med konsekvenser såväl fysiskt som psykiskt för 

den drabbade familjen. Att kunna bilda familj och att få göra detta när man själv vill och 

planerar ses ofta som något självklart. Inte sällan leder infertiliteten till en existentiell 

kris där den vanliga traumatiska krisens olika faser känns igen: chock-, reaktion-, 

bearbetning-, samt nyorienteringsfas. Dock blir tidsförloppet annorlunda och paret kan 

uppleva situationen på mycket olika sätt. Vanliga känslor är skuld, ilska, depression och 

isolering och inte sällan påverkas även sexualitet och samliv. (Bryman, 2010, s. 119). 

De förväntningar som omgivningen har på paret uppfylls inte och detta förstärker i sin 

tur skamkänslan ytterligare och leder i många fall till isolering och utanförskap.  

I en studie om infertila mäns upplevelser framkom att infertiliteten ledde fram till 

känslor av utanförskap och man upplevde det som att manligheten var hotad. Vid 

tillfället då de fick meddelat att de konstaterats som infertila upplevdes som det värsta 



 7 

ögonblicket de varit med om. (Johansson, M., Hellström A-L., & Berg M. 2011, ss. 1-

6). 

Är paret under utredning är det därför av stor vikt att inte processen blir för långdragen 

och att de får klara besked så snart som möjligt. Finns det inte ytterligare 

behandlingsmöjligheter kan klara besked om detta skapa möjlighet till nyorientering. 

(Bryman 2010, s. 119). Dancet (2011, ss. 827-833) belyser vikten av betydelse över att 

paren bör få professionell hjälp redan från början, då de söker hjälp för sina 

infertilitetsproblem.  

 
Barnlängtan 
 

I boken Föräldraskapets (o)möjligheter står det klassiska uttalandet ”Att bli förälder är 

stort”. Med meningen av att man själv får barn eller fostra barn, och på detta sätt kunna 

föra släktet vidare. Det finns något kvar av oss när vi dör. Reaktionerna på 

föräldraskapet beror på vilka vi är, vilka farhågor och förväntningar vi har sedan 

tidigare till föräldraskapet. Man kan förklara föräldraskapet som en social konstruktion, 

en slags psykologisk praktisk uppbyggnad som man utvecklat för att kunna ta hand om 

ett barn. Föräldraskapets processer börjar tidigt i våra liv. Under exempelvis en 

graviditet förstås men även tidigare när vi leker lekar som barn. Många bär en längtan 

om barn som också blandas med känslor om rädsla för ett föräldraskap. Evolutionen har 

rustat oss genetiskt både psykiskt och fysiskt sedan tidigare men ingen har ett färdigt 

föräldraskap inom sig den dagen ens biologiska barn föds eller den dagen man träffar 

sitt adoptiv/fosterbarn(Körner 2009, s. 59).  

I en studie om infertila pars olika valmöjligheter framkom det fem stycken alternativ  

som par valde mellan. (Van Balen F, Verdurmen, J, Ketting E 1997, ss. 20-21). 

Dessa var : 

• Medicinsk hjälp 

• Adoption 

• Fosterbarn 

• Alternativmedicin 

• Fokus på andra livsmål 
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Fler än 80% av paren valde i början av processen (strax efter konstaterandet av 

infertilitet) att söka medicinsk hjälp. Man kom fram till att beslut om just detta val togs 

snabbt medan tanken om de andra valmöjligheterna kom vid en senare tidpunkt och 

valet av detsamma togs sent. Det absolut vanligaste motivet till att söka hjälp var 

önskan om att få ett barn. Motiven till att få medicinsk hjälp var att få reda på orsaken 

till infertiliteten, att få ökad information om infertilitet och förklaring till de fysiska 

svårigheterna. Om man funderar på adoption är den altruistiska inställningen viktig och 

om än mer viktig när man funderar på att ta hand om ett fosterbarn. I studien ser man att 

beslutsfattandet gällande infertilitetens olika val är en komplex process som pågår och 

förändras under tid, där de olika valen man kan tänka sig infinner sig beroende på var i 

infertilitetsprocessen man befinner sig i. Vissa par väljer även flera alternativ på en gång 

(Van Balen et al,. 1997).  

I en studie om IVF-behandling och dess påverkan på relationen kunde man se att 

majoriteten av de som misslyckats med 1-3 IVF-försök gick vidare till att påbörja 

adoptionsprocessen. Av de kvinnor som förblev barnlösa rapporterades det om en högre 

negativ påverkan på parförhållandet.  (Sydsjö G., Ekholm K., Wadsby M., Kjellberg S., 

& Sydsjö A. 2005, ss. 1952-1957).  

Ungefär 1 procent får barn genom adoption i Sverige( SCB Nr 2012:39 ). Adoption ger 

en möjlighet för par som längtar efter ett barn samt ger god hjälp till barn som 

exempelvis mist sina föräldrar att få en ny familj. (www.adoptionscentrum.se). 

En adoption innebär för barnet en helt ny familj och släkttillhörighet såväl på ett 

juridiskt som på ett känslomässigt plan. Det är en definitiv samt livsförändrande 

händelse i barnets liv och därför måste samhället ställa särskilda krav på de par som vill 

adoptera ett barn. Ansvaret för utredningen delas mellan det land där barnet kommer 

ifrån samt socialnämnden i det land där föräldrarna bor i. Ursprungslandet skall se till 

att barnet är tillgängligt för adoption och socialnämnden ansvarar för att föräldrarna i 

det mottagande landet är utredda, förberedda och väl lämpade för adoptionen. 

(http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/familjeratt-familjeradgivning/adoption) 

 

http://www.adoptionscentrum.se/
http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/familjeratt-familjeradgivning/adoption
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Adoptionsprocessen 

Adoptionsprocessen består av tre steg som handläggs av hemkommunen som paren 

tillhör. Det första steget är att kontakta socialnämnden i kommunen där man bor för att 

ansöka om medgivande till adoption. Steg två är att gå utbildning för blivande 

adoptionsföräldrar samt genomgå en utredning av socialsekreterare. Det tredje steget är 

beslutsfattandet som nämnden gör med själva utredningen som underlag 

(www.adoptionscentrum.se).  

Det finns en del faktorer som spelar roll i medgivandeprocessen. Det man tar särskild 

hänsyn till är personernas:  

• Ålder 

• Hälsotillstånd 

• Personliga egenskaper 

• Kunskaper kring adoption samt barnens behov och innebörden av en adoption 

• Sociala nätverk 

Beslutet som fattas av socialnämnden kan antingen beviljas eller avslås. Vid ett 

medgivande gäller detta i två år och endast om inga stora väsentliga förändringar sker 

under denna tid så som exempelvis skilsmässa, förlust av arbete. Vid större förändringar 

gällande parets situation är paret skyldigt att delge nämnden detta och nämnden prövar 

då återigen lämpligheten och beslut om eventuellt återkallande av medgivande tas. Vid 

ett medgivande och där sökanden har valts ut som lämpliga adoptivföräldrar har 

nämnden två veckor på sig att se om de riktiga förutsättningarna är uppfyllda vad gäller 

adoption. Finns inget att anmärka på ger nämnden ett samtycke som ger paret rätten att 

gå vidare i adoptionsprocessen (http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/familjeratt-

familjeradgivning/adoption 

I en studie från Nordamerika verkar de intervjuade paren ha väldigt olika uppfattningar 

om själva processen. Vissa av paren tyckte att det var hemska utredningar de behövde 

gå igenom jämfört med andra par som kunde skaffa egna barn utan några kontroller som 

helst medan deras liv, bankkonton och värderingar granskades in i det minsta. Ett flertal 

av de deltagande i studien pekade även på likheterna mellan adoption och infertiliteten i 

http://www.adoptionscentrum.se/
http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/familjeratt-familjeradgivning/adoption
http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/familjeratt-familjeradgivning/adoption
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sig i avseende på kontrollförlusten. Att det var påfrestande att man inte kunde påverka 

en så pass stor livshändelse som att skaffa ett barn (Daniluk, Hurtig-Mitchell 2003, ss. 

389- 399).  

I en studie om de olika val som finns för infertila par talade man om att det för äldre par 

ibland blir problematiskt då det kan vara svårt att få adoptera ett barn då kvinnan nått en 

viss ålder. I många länder anges en specifik åldersgräns och ansöker paren sent om 

adoption kan de på grund av flera års väntetid bli avslag då man under denna tid hinner 

bli för gammal. Därför är det viktigt att tänka på detta då man möter dessa par så att de 

olika valen tas upp med paren redan i början av utredning och behandling (Van Balen 

et. al., 1996).  

 

I tidigare studier har man funnit att Adoption ses förbättra den negativa stressen som 

uppkommer i samband med infertilitet.(Daniluk et al., 2003 & V.L Peddie, Van 

Teijlingen E, Bhattacharya 2005, ss. 389-399). De paren som valde adoption eller 

mindre invasiva behandlingar tycktes ha lättare att gå vidare och acceptera sin situation 

samt hade mindre känsla av stress. (Peddie et al, 2005). 

I en studie om adoptivföräldrars övergång till föräldraskapet visar resultatet på att 

adoptivföräldrar skulle behöva mer stöd innan barnet kommer då känslor av rädsla och 

ångest över det kommande stora ansvaret är vanliga känslor bland dem. De ställde ofta 

höga krav på sig själva att de skulle bli perfekta föräldrar och detta ledde till stor 

upplevd stress (Mckay & Ross 2009, s. 606).  

Efter ett godkännande som föräldrar är ofta väntetiden lång. När ett barn till slut hittas 

är det en ny process för föräldrarna att gå igenom då man ska bestämma sig för om man 

kan acceptera just det barnets historia gällande genetik och exempelvis sjukdomar och 

vetskapen att om man tackar nej finns möjligheten att de inte blir erbjudna ett annat 

barn igen på månader/år (Daniluk et al, 2003).  

Adoptivföräldrar upplever ofta ett dubbelt utanförskap,dels barnlösheten men också det 

att barnet identifieras som annorlunda (Westerlund 2005).  

I adoptionsprocessen är väntan en central del. I Eriksson (2009) - En rapport om 

upplevelser av adoptionsprocessen förklaras om hur par upplever den ovissa tiden under 

processen. Paren upplever väntan som en mycket ensam tid. Man vågar inte heller söka 
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stöd och hjälp angående detta då man tror att det kan avspegla sig negativt på 

adoptionsprocessens framskridande.  

PROBLEMFORMULERING 

Det finns mycket forskning som handlar om adopterade barn och deras situation. Tyvärr 

finns det inte så mycket att hitta om hur de paren som väntar på ett barn och går igenom 

adoptionsprocessen har det. Det finns inte heller mycket forskning kring hur paren som 

beslutat sig för adoption mår innan de fått besked om ett barn. Med detta menar vi den 

oftast stora osäkerheten som råder under själva adoptionsprocessen för att man ska 

komma fram till om paren är passande eller inte som adoptionsföräldrar. Vägen fram till 

ett barn innebär i nuläget oftast flera års väntetid efter det att man godkänts som 

föräldrar. Vi vill ta reda på hur de blivande föräldrarna upplever adoptionsprocessen de 

går igenom. Vilka är tankarna och känslorna de upplever?. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva blivande adoptivföräldrars upplevelse av infertilitet och att 

genomgå en adoptionsprocess.  

 

METOD 

Den metod som används är en empirisk kvalitativ studie där en upplevelse undersöks. 

Till bakgrund och diskussion söktes litteratur i form av vetenskapliga artiklar och 

böcker. I en kvalitativ studie är analysen alltid närvarande under hela processen. Med 

tanke på studiens syfte valdes en induktiv innehållsanalys som fokuserar på tolkning av 

texter och tillämpas ofta som forskningsmetod inom vårdvetenskapen. Med induktiv 

analys menas att man analyserar texten förutsättningslöst. En kvalitativ 

forskningsmetod lämpar sig bäst då man rör ämnen som är subjektiva, t.ex. när 

människors upplevelser skall utforskas (Lundman & Höglund-Nielsen 2008, s. 160). 

Vid en kvalitativ innehållsanalys beskrivs variationer genom att identifiera likheter och 
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skillnader i det insamlade materialet. De skillnader och likheter som framkommer 

kategoriseras i olika nivåer efter deras sammanhang. Texten tolkas och sätts i sitt 

meningssammanhang. (Lundman & Höglund–Nielsen 2008, s. 162) 

En lämplig datainsamlingsmetod för studien är intervju. En unik möjlighet finns därmed 

att kunna nå samt beskriva de intervjuade parens upplevelser och livsvärld. (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 39). 

I en text finns det inte bara en given mening. Krippendorff (2004) menar att det är 

läsaren som ger texten en betydelse och flera tolkningar är möjliga. Därför är det viktigt 

att läsaren får en förståelse av studiens sammanhang i vilket studien är genomförd 

Forskarna skall hålla sig neutrala, objektiva och samtidigt arbeta systematiskt. 

(Lundman & Graneheim Hällgren, 2008, s. 160)  

 

Urval 
 

I denna studie var informanterna par som intervjuades. Inklusionskriterierna i studien är 

par som beslutat sig för att ansöka om att få adoptera ett barn och genomgått utredning 

och inte stått längre än 2 år i adoptionskö. I studien definieras par som man och kvinna. 

Exklusionskriterier är par som talar bristfällig svenska och där det kan vara lätt att göra 

feltolkningar.  

 

Datainsamling 
 

Informanterna till denna studie har rekryterats på två sätt.  Först kontaktades 

familjerätten i en av Sveriges större städer och efter ett godkännande för studien 

skickades skriftlig information om studiens syfte samt informationsbrev (bilaga 1, 2) till 

familjerätten som efter rekrytering skickades vidare till informanterna Det bifogades 

även en samtyckesblankett för dem att fylla i och sedan sända åter till oss (bilaga 3).  

På grund av dålig respons från familjerätten och inget par hörde av sig valde vi att 

ytterligare rekrytera informanter genom snöbollsmetoden. Denna metod innebär att man 

genom vänner eller tidigare informanter kan tillfråga om de i sin tur känner någon som 

passar för studiens syfte samt överensstämmer med inklusionskriterierna. (Polit & Beck, 

2010) 
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Målsättning var att intervjua minst åtta par. Två par var kända för oss och skulle till en 

början fungera som endast provintervjuer, men då det senare visade sig att det var svårt 

att få tag i informanter valdes dessa två intervjuer att inkluderas i studien. För att få fler 

par kontaktades en familjerätt i västra Sverige som skulle försöka finna informanter till 

studien. Tyvärr fanns inte några par som ville ställa upp på intervju som var inskrivna 

via familjerätten. Kontaktpersonen på familjerätten trodde att detta kunde bero på det 

minskade antalet adoptivbarn till Sverige det senaste året. Vi beslöt oss därför för att 

använda snöbollsmetoden och bad de två intervjuade par om att fråga andra par i 

liknande situation om de kunde tänka sig att bli intervjuade. Tre par inkluderades till 

studien genom denna metod. Det slutgiltiga antalet intervjuer blev fem stycken vilket 

till en början inte kändes som ett tillfredställande antal par, men då varje intervju varade 

mellan 45- 90 min och var av bra kvalitet ansågs datamaterialet tillfredställande. 

Informanterna kom från två olika orter.  

 

På grund av olika skäl fanns svårigheter för vissa par att kunna träffa oss för en intervju, 

då erbjöds även telefonintervju. Detta genomfördes med tre av paren. Vid alla intervjuer 

användes en diktafon för att ordagrant få med allt som paren sade. Endast första 

intervjun gjordes tillsammans. Eftersom att inte alla intervjuer gjordes tillsammans var 

även diktafonen bra för då kunde vi lyssna och ta del av varandras intervjuer. Vid 

telefonintervju sattes högtalarfunktionen på mobiltelefonen på för att kunna bandas in 

av diktafonen. En fördel med telefonintervju kan vara den att då kan man intervjua par 

som inte bor på samma ort (Kvale & Brinkmann 2009) 

 

Som datainsamlingsmetod för denna studie gjordes intervjuer bestående av 

semistrukturerade frågor. Detta är en intervjumetod där forskaren använder sig av 

färdigt förberedda frågor. Dessa ställs till intervjupersonen som fritt får svara och 

forskaren kan ställa följdfrågor vid behov. Syftet med denna metod är att hämta 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld för att kunna tolka och förstå olika fenomen. 

(Kruuse 1998, s. 112)  

Valet av denna metod och hur den genomförs beskriver väl det insamlade materialet och 

gör det lätt att följa en struktur. De svar deltagarna lämnade bandades in och 

intervjuerna transkriberades därefter. 
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Innehållsanalys 
 

Vid datainsamling genom ett antal intervjuer är en kvalitativ innehållsanalys lämplig 

som analys av materialet. En kvalitativ innehållsanalys lämpar sig bäst vid tolkning av 

texter som t.ex. vid intervjuer. Det praktiska genomförandet består i att utarbeta 

kategorier och koder som ska vara båda uttömmande och meningsfulla, utan att ändra 

dess innebörd. Vid en kvalitativ innehållsanalys identifieras likheter samt olikheter 

genom att texten läses igenom flera gånger för att tydligare kunna se dessa likheter och 

olikheter i materialet. Efter detta togs meningsenheter fram som svarade på studiens 

syfte. När detta var gjort kondenserades det mest centrala i dessa meningsenheter utan 

att ändra innebörden av innehållet. Kondenseringen gavs sedan en kod, som ytterligare 

mer kortfattat belyser kondenseringens innebörd. (Lundman & Hällgren-Graneheim 

2009, ss. 162- 164) Exempel på analysprocessen ses i tabell 1.  

 

De bandade materialet lyssnades igenom flera gånger av oss båda varefter vi jämförde 

att vi förstått de insamlade materialet likadant. Kort efter intervjuerna transkriberades 

materialet tillsammans och vi har varit noga med att skriva ut eventuella pauser eller 

skratt, allt för att det inte skall bli en omedveten tolkning i materialet från vår sida. För 

att komma fram till betydelsefulla kategorier gjordes markeringar i textmaterialet i olika 

färger Materialet kunde delas in i nio underkategorier och fyra huvudkategorier. (se 

tabell 1) Huvudkategorier markerades med fet stil medan underkategorier markeras med 

fet kursiv stil, detta för att vi lättare skall kunna särskilja dessa. (Lundman & Hällgren-

Graneheim 2009, s. 164). 
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Tabell 1 Exempel från analysprocessen 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

”Det är ju 
sådär ovisst, 
man får ingen 
information 
liksom. Ingen 
som ger en än 
hint ens. 
Inget svar om 
vad som 
händer” 

Får inget veta, 
ingen 
information och 
får inte några 
svar.  

Ingen 
information och 
inga svar.  

Ovisshet och 
väntan.  

Frustration 

Vi går i 
väntans tider, 
vi hade 
hoppats de 
här året, den 
här julen. 

Vi väntar och 
hoppas på 
besked.  

Väntan och 
förhoppning. 

Att hoppas Hoppfullhet 

Allt från 
gener, var 
man är född, 
ekonomi, 
släktträdet, 
dom vände ut 
och in på en.  

Det vänder ut 
och in på allt 
som handlar om 
oss.  

Närgångna 
frågor. 

Känna sig 
utlämnad. 

Maktlöshet 

Det kändes 
bra att byta 
fokus. Vi 
kände oss 
hoppfulla och 
ställde oss in 
på nya 
utmaningar. 

Positivt att byta 
fokus. 
Hoppfullhet och 
nya utmaningar. 

Positivt med 
byte av fokus. 

Känsla av 
mindre stress. 

Lättnad 

(Lundman & Hällgren 2009 ss. 159-171)  

 

Etiska överväganden 
 

En studie ska vara relevant och det bör kunna förbättra det mänskliga värdet av de 

undersökta, förutom att det skall se till det vetenskapliga värdet av den nya kunskapen. 

(Kvale, 2007 s. 104). När en studie skall göras bör vissa etiska ställningstaganden 

beaktas. Kvale och Brinkmann (2009) belyser forskarens etiska ansvar samt att 
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fördelarna skall överväga de eventuella konsekvenser studien kan medföra för de som 

inkluderas. Enligt lag (2003:460) om etikprövning bör forskare som ämnar forska om 

människor ansöka om etiskt tillstånd. Då denna studie utförs inom ramen för 

högskolestudier är detta inte nödvändigt.  

Vår studie är relevant för den situation som blivande adoptivföräldrar befinner sig i och 

genomgår. Enligt den forskningsetiska delegationen om vad en god forskning är så ska 

den vara etisk godtagbar och tillförlitlig och samtidigt grundas på god forskningspraxis. 

Detta uppnås då forskningen är noggrant gjord både i utförande, presentation, 

dokumentation och bedömning. Dessutom hör även att datainskaffnings-, och 

undersökningsmetoderna liksom bedömningsmetoderna uppfyller de kriterier som ställs 

för en vetenskaplig forskning. (Forskningsetiska delegationen 01.12.13) 

 

De forskningsetiska principerna i vår studie beaktas genom hela arbetet.  

Det svenska vetenskapsrådet ställer fyra etiska krav för forskning. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren måste informera informanterna om att 

deltagandet är frivilligt liksom om syftet med studien. Detta har informanterna upplysts 

om i informationsbrevet som informanterna delgetts. De informanter som rekryterats 

genom snöbollsmetoden har några dagar innan intervjun fått ta del av informationsbrev 

samt samtyckesformulär. Konfidentialitetskravet innebär sekretess vilket betyder att 

deras integritet skall skyddas på det sätt att all information de delger skall behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att ingen kan identifiera vilka informanterna är.  

Nyttjandekravet innebär att den insamlade informationen om deltagarna inte får 

användas till något annat än till att bedriva forskning. (Vetenskapsrådet) 

 

 

RESULTAT 

Av resultatet framkom att det fanns liknande känslor hos paren som väntade på att få 

adoptera ett barn. Känslorna var av både positiv och negativt slag. De känslor som var 

mest framträdande bland de intervjuade paren kunde sammanfattas i fyra 
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huvudkategorier vilka var lättnad, hoppfullhet inför att bli föräldrar, frustration och 

maktlöshet. (Tabell 2) 

 

Tabell 2 

Underkategori Kategori 

- Avslutande av den medicinska 

behandlingen 

- Känsla av mindre stress 

 

Lättnad 

 

- Att hoppas på ett barn 

- Framtidstro om ett familjeliv 

 

Hoppfullhet inför att bli föräldrar 

 

 

- Ovisshet och väntan 

- Omgivningen och professionellas 

okunskap 

- Dåligt bemötande från 

profesionella 

 

 

Frustration 

 

 

- Känslan av att inte duga 

- Känna sig utlämnad 

 

Maktlöshet 

 

 

 

 

Lättnad  
 

Denna kategori bildades av underkategorierna avslutande av den medicinska 

behandlingen och känsla av mindre stress. Genomgående hos alla par var den känsla av 

lättnad som uppstod då man beslutat att p.g.a. av olika orsaker påbörja en 

adoptionsprocess. Känslan av lättnad infann sig för flera av paren då man gav upp den 

medicinska behandlingen och valde adoption.  
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Avslutande av den medicinska behandlingen 

Den psykiska stressen och den fysiska pressen blev för flera par jobbig att hantera och 

flera av de intervjuade kvinnorna poängterade om hur deras kropp tog stryk. Den 

oberäkneliga hormonbalansens upp och nerdalar var sådant man nu kom undan. 

Stressen som funnits hos paren över att infertilitetsbehandlingarna inte lyckats, känslan 

av att känna sig oduglig och misslyckad. En upplevelse av att man slapp ta hand om 

eller kontrollera sin kropp så noggrant som under medicinsk infertilitetsbehandling 

framkom också, nu var det någon annan istället som arbetade åt dem i bakgrunden av 

deras liv och vardag. Paren hade gått vidare och bytte nu inriktning till adoption.  

  

”det är ett elände att hålla på med sprutor, resor, ultraljud, stor egen press. Att påbörja 

adoptionsprocessen var rena rama semestern”  

 

Ett par som beslutat att påbörja en adoptionsprocess då kvinnan behövt göra en 

hysterektomi kände sådan glädje över att sjukdomen var besegrad att sorgen över att 

inte kunna få biologiska barn blev obetydlig.  

 

Känsla av mindre stress 

Flera av paren berättade om hur stressen minskade i samband med adoptionsbeslutet 

och framförallt efter godkännandet. Nu var det inte längre de som var de avgörande 

personerna för om de fick ett barn eller inte, utan respektive land man väntade barn 

ifrån. Så trots att man kände sig utlämnad åt någon annan så fanns det en positiv sida 

med detta också.   

Det var inte enbart lättnad men känslan av en minskande inre stress över beslutet att 

påbörja adoptionsprocessen fanns. Ett par hade valt att öppet berätta om deras IVF- 

behandling för de närmaste, men för de par som valde att inte berätta kom lättnaden 

över att kunna erkänna för den närmsta familjen om hur det ligger till, att slippa frågor 

som: När ska ni skaffa barn? Att slippa hitta på lögner för att komma undan frågan, för 

varje gång frågorna kom, gjorde det lika ont alla gånger. Funderingar kring om och hur 

omgivningen skulle reagera fanns hos alla par innan de hade beslutat sig för adoption, 

dock framkom att alla par kände ett tydligt stöd och gott bemötande från sin omgivning 
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då de meddelade sitt beslut om att påbörja en adoptionsprocess.   

   
 ” Så när vi  beslutat oss för att för att påbörja processen med adoption kände vi en 

lättnad till att börja med” 

 

  

Hoppfullhet inför att bli förälder 

  

Denna huvudkategori belyses av underkategorierna Att hoppas på ett barn och 

framtidstro om ett familjeliv. Då flera av de intervjuade genomgått IVF- behandling och 

upprepade gånger fått hoppet raserat efter ännu ett misslyckat resultat väcktes återigen 

hoppet då man anmälde sig till en adoptionsorganisation. Adoptionsorganisationen 

placerade efter godkännandet paret i kö, i den kö som troligtvis ska leda paren till ett 

barn någon gång i framtiden.  Hoppet hängde samman med längtan efter att ha en egen 

liten familj att rå om, vilket var genomgående i alla intervjuer.  

 
 

Att hoppas på ett barn 
Under intervjuerna framkom att känslorna var många hos paren. Känslorna blandades 

med hopp och förtvivlan om vartannat. Genomgående var att alla valde att hoppas och 

tro på att de någon gång i framtiden skulle stå där som nyblivna föräldrar, detta var 

grunden för flera av dem för att överhuvudtaget känna att de orka vänta längre. Att 

ställa sig in på nya utmaningar och att byta fokus gav paren ny kraft och upplevdes som 

en slags nystart. Alla paren hade haft en tuff tid bakom sig och att nu byta fokus från 

den utgjorde en stor hoppfullhet hos samtliga intervjuade.   

  

" Vi kommer att få vårt barn, allt ska bli bra"  

  

Oavsett om paren genomgått IVF- behandling, eller till följd av gynekologiska problem 

var det både fysiskt och psykiskt känslomässigt tungt med infertiliteten och 

hoppfullheten väcktes på nytt i samband med avslutandet av behandlingar och beslutet 

om att istället adoptera. Flera av de intervjuade berättade även att man lyft varandra, 
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både genom de medicinska behandlingarna och i adoptionsprocessen och när den ena av 

parten bryter ihop och inte ser en utväg, har alltid den andra just då varit starkare och 

kunnat dra upp den andra från de negativa tankarna.   

  

Framtidstro om ett familjeliv 
Fastän alla par hade en krokig väg att gå, framhöll samtliga att en bra inställning och en 

framtidstro var viktigt för att kunna känna att allt hade en mening och kunna hålla 

hoppet uppe. Framtidstron på att en dag kunna få göra vardagliga saker som exempelvis 

baka med sitt eget barn, dra pulka i snön på vintern, att åka till ett lekland eller åka till 

badhus, var saker som togs upp under intervjuerna. Paren kände efter sitt beslut om 

adoption en tro på en familj. De alla kände hopp om och hade tankar om att adoptionen 

var det som äntligen skulle leda dem till ett föräldraskap.   

  

”Vi går i väntans tider, vi hade hoppats på det här året, den här julen. Men nu ser det 

nog inte ut som det. Vi tänker nästa jul då ”  

 

Att inte gräva ner sig trots väntetider, kötider, länder som stänger för adoption. Att inte 

se alla hinder som kan komma med pappersinsamlande, läkarundersökningar, möten 

och utbildning. Paren upplevde att det var många saker att gå igenom och ibland kunde 

det kännas som en väldigt lång väg med lång väntetid att gå, men alla par hade 

framtidstro, att de en dag skulle stå där med sitt barn i famnen.  

 

Föräldrautbildningen uppfattade alla paren som något mycket positivt. Utbildningen 

görs innan man blivit godkänd och fått sitt medgivande, reflektioner fanns om att man 

nog hade tagit åt sig mer av informationen om man visste att man var garanterad ett 

barn. Flera var överens om att den hade passat bättre närmre ett besked om barn då man 

upplevde det som för lång tid emellan utbildningen och tiden fram till barnet. Paren 

menade att de tror att man riskerade att glömma mycket av den information man fick 

under utbildningen då det var lång tid emellan. Utbildningen gav också paren möjlighet 

att träffa andra par i liknande situation vilket uppfattades som mycket roligt. Att kunna 

hålla kontakten och peppa varandra. Flera av paren påpekade även att denna utbildning 

hade varit lärorik inte bara för par som står i kö för adoption utan för andra par som har 
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biologiska barn också. Föräldrautbildningen gav föräldrarna en framtidstro om att någon 

gång bli en familj.  

 
Frustration  
 
Denna kategori bildades av underkategorier som Ovisshet och väntan, omgivningen och 

professionellas okunskap och dåligt bemötande från omgivningen. De intervjuade paren 

upplevde adoptionsprocessen till stor del som en lång väntetid med mycket ovisshet, 

ovissheten som präglades tillsammans med den långa väntan efter utredningen och 

medgivanden. Flera av de intervjuade poängterade även att de många gånger upplevde 

dåligt bemötande från de sakkunniga.   

  

Ovisshet och väntan  
Ovisshet och väntan genomsyrar hela situationen för paren. Under hemutredningen är 

det ofta svårt att få klara besked och information om nästa steg eller när nästa möte ska 

äga rum. De framkom i flera av intervjuerna att de var omöjligt att på förhand kunna 

planera och boka in träffar med socialarbetarna, då de bara hade möjlighet att boka in ett 

möte i taget. Detta upplevdes jobbigt då de gärna på förhand skulle vilja meddela sina 

arbetsgivare om eventuella arbetsdagar de skulle behöva ta ledigt ifrån så som man som 

arbetsgivare förväntar sig att sina arbetstagare gör. Paren som intervjuades förklarade att 

de antagligen hade tur med så förstående arbetsgivare som gav dem ledigt när de 

behövde, då byråerna ibland med väldigt kort varsel kunde meddela om ett möte. Man 

upplevde som par att det var viktigt att inte tacka nej eller ändra tiderna som 

handläggarna föreslog, då några av paren kunde få känslan av att handläggaren skulle 

uppfatta paret som ointresserade och därmed få en negativ bild i deras önskan av att 

adoptera. Det framkom även att de ibland kunde ta veckor innan handläggarna svarade 

på parens mail som de skickat för att få svar på frågor de hade. 

  

” Det är ju lite sådär ovisst, man får ingen information liksom, inget svar om vad som 

händer”  

  

Trots att paren upplevde att de inte riktigt visste var de hade sina handläggare och 
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ibland fick känslan av att denna adoptionsprocess inte kommer att gå vägen, försökte de 

se situationen positivt. Det var viktigt att inte lägga allt för stor vikt vid att aldrig få 

uppleva något positivt bemötande av handläggarna, utan att istället tänka att de 

antagligen var på detta sätt mot alla andra par också. Paren upplevde att handläggarna 

försökte hålla sig neutrala och kanske därmed inte inge dem några falska/positiva 

förhoppningar, men deras önskan var att någon gång få höra något upplyftande, att få bli 

sedda och hörda som människor. Att de eventuellt kunde lyfta det som var positivt med 

dem som föräldrar och att det på det sättet hade fått en mer positiv känsla när de gick 

ifrån mötet med handläggaren. Ibland gick paren iväg från mötena med handledaren 

med positiva känslor men det paren förklarade var att till största del var det de negativa 

känslorna med besked om längre väntetid, ändrade regler osv. Paren menade på att om 

ändå handledaren hade varit positiv i sitt sätt hade de negativa beskeden kanske inte 

känts riktigt så negativa utan man hade kanske istället valt att fokusera på en annan del 

av utredningen och kön tills det andra negativa eventuellt ordnat sig igen.  

  

” Det är ju väldigt sakligt och inte några känslor från deras håll heller”  

  

Adoption är något som förknippas med lång väntan för de flesta paren. Vissa perioder 

står det mycket stilla och har oftast att göra med nya beslut länderna emellan. Ibland 

handlar väntan om månader mellan nya beslut och ibland om år. Detta förklarar även 

paren som ovisst och jobbigt där man ibland knappt får någon information alls. För de 

paren som närmar sig sitt barn är telefonsamtalet om barnbesked från adoptionsbyrån en 

stor del av väntan. I samband med detta förklarade ett par att det känns som att allt står 

stilla, det är svårt att vidare planera sitt liv då man är rädd att missa samtalet vid 

eventuell resa eller liknande.   

  

” Man har det med sig i huvudet hela tiden, vi väntar ju på det där samtalet”  

 

En av deltagarna berättade om att hon kommit till det stadiet då hon försöker att inte 

låtsas om att hon fortfarande väntar för att det tar för mycket på krafterna. Hon såg det 

mer som en process som pågick någonstans i bakgrunden. När hon sedan eventuellt 

skulle få ett barnbesked skulle detta bara var en bonus och en glad överraskning.   
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” jag försöker att inte hänga upp mitt liv på det, processen pågår i bakgrunden 

någonstans”  

 

Omgivningens och professionellas okunskap 

Upplevelser av okunskap från omgivningen framkom i några av intervjuerna. Ett par 

menade på att de kunde få jobbiga kommentarer ibland från omgivningen men som de 

trodde mer berodde på okunskap än på elakhet. Ett av paren som hade gott stöd från 

familj och vänner kommer ihåg en kommentar de fick från en person när de var ute och 

handlade:   

  

” Du ska få se bara ni får ett barn så får ni nog ett riktigt barn också sen”  

 

Bemötandet från omgivningen upplevde ett annat par oftast som positivt men med 

ibland jobbiga följdfrågor, att man alltid måste förklara sig varför man valt adoption och 

att människor antar att det är ett andrahandsval uppfattades av dem som jobbigt att 

bemöta många gånger. Uppfattningen bland paren är att många verkar tycka synd om 

dem.   

  

” Det känns också tråkigt att vår adoption som vi ser som något positivt och längtar 

efter och ser fram emot, på så vis också ofta blir förknippad med något negativt”  

  

En annan del av okunskapen tyckte flera par låg hos handläggarna. Exempelvis i skedet 

då man ska avgöra vilka diagnoser och sjukdomstillstånd man hos ett barn kan 

acceptera uppfattade flera att handläggaren var dåligt påläst och hade svårt att svara på 

frågor. Ett önskemål var att handläggarna skulle få någon slags grundutbildning av de 

sjukdomar som fanns med på aktuell blankett för att bättre kunna informera paren. 

Några av paren upplevde att de endast fick korta svar när de frågade mer ingående vad 

vissa sjukdomar innebar.  
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 Dåligt bemötande från professionella 

I flertalet intervjuer uppfattar paren det som att de gärna hade blivit mer positivt 

bemötta. Ofta får man inte heller varken positivt eller negativt bemötande utan 

handläggarna håller sig mer neutrala då de inte vill inge falska förhoppningar, men att 

säga ett gott ord betyder inte att man automatiskt skall få ett barn. Flera av paren 

berättade hur de fått kämpa sig till kontakt med handläggaren, flera mail och flera 

telefonkontaktsförsök innan de slutligen nått fram. Ett par poängterade att samma fråga 

ställdes flera gånger under hemutredningen, de upplevde de som att hon ville 

kontrollera dem gång på gång. Ett par menade att de aldrig sett ett leende hos 

handläggaren, aldrig en annan ton på dennes sätt att prata, korta svar.  

 

Det framkom även att några av paren upplevde att handläggaren aldrig hade svar på 

några frågor som ställdes, utan svaren blev istället: ”Det får vi gå igenom nästa gång vi 

ses”. En önskan som paren hade var att grundkriterier borde kunna läggas fram för vad 

som behövs och hur adoptionsprocessen går till från handläggarens sida. Klara besked 

så att man vet vad som förväntas av dem.  

 

Maktlöshet  
 

Denna huvudkategori bildades genom underkategorierna Känslan av att inte duga och 

Känna sig utlämnad. Genomgående i intervjuerna framkom upplevelsen av 

maktlösheten i deras situation, maktlösheten gentemot deras handläggare under 

hemutredningen eftersom paren är beroende av deras godkännande för att kunna få 

möjligheten till att bli föräldrar.  

 

Känslan av att inte duga 

Att vänta på att få adoptera ett barn förklarar paren som att vara i en speciell situation 

där man har en upplevelse av att någon annan styr över det som händer. En känsla av 

orättvisa över att behöva genomgå en hemutredning för att bli föräldrar fanns, samtidigt 

som alla förstod vikten av att behöva bli utredd. Att någon annan sitter och bestämmer 

hur deras framtid ska bli talade flera av paren om, jämfört med andra par som kan få 
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egna barn och slipper att bli bedömda i alla möjliga avseenden. Att man måste bygga 

upp en fasad för att det ska komma någon som inte ens känner dem som personer och 

bedöma deras lämplighet som föräldrar upplevdes tufft. Samtidigt som de kändes som 

en lättnad för paren att kunna avbryta den medicinska infertilitetsbehandlingen kände de 

flesta par ändå att det var jobbigt på grund av att de inte var de själva som kunde 

bestämma och råda över sin situation. Ett par upplevde hemutredningen och 

hembesöket som obekvämt, rädslan att göra eller säga något fel var överhängande. Efter 

handläggarens hembesök i utredningen kändes det ofta nervöst då man inte kunde veta 

vad handläggaren tänkte om just dem. Många frågor som de inte fick svar på med en 

gång, exempelvis om hon var nöjd eller missnöjd med dem.  

  

” Skrämmande och orättvist att någon annan bestämmer, men vi måste se det positivt”  

  

Att ändå se hemutredningen och hembesök som något positivt belystes av några av 

paren. Rädslan över att inte bli godkända som adoptivföräldrar fanns t.ex. inte p.g.a. ett 

för dåligt städat hem, utan istället tanken på om handläggaren inte gillade dem och inte 

fick ett bra första intryck av paret och därmed kunde stoppa den fortsatta processen.  

 

Känna sig utlämnad  

Genomgående för alla par var att de redan innan adoptionsprocessen varit i en utlämnad 

situation, vare sig det rört sig om IVF- behandling eller operationer. En av männen 

bland paren upplevde exempelvis hemutredningen som mycket jobbig och att man 

kände sig nervös samt pressad av en främmande person. Allt skall granskas. Allt från 

parens ekonomi till deras sexliv. De finns de par som har dålig ekonomi och inte någon 

yrkesutbildning som får barn, flera av paren poängterade detta, att dessa par blir inte så 

djupt granskade så som de par blir som påbörjar en adoptionsprocess. En jobbig känsla 

av att behöva blotta sig på det viset fanns, medan ett annat par upplevde hela 

hemutredningen som väldigt trevlig och positiv. Att känna sig utanför och utlämnad var 

även känslor som framkom hos paren, hos de flesta vänner pratas det om graviditet och 

barn. Fastän vännerna försökte att inte lägga all fokus på just detta, upplevde några av 

de intervjuade att samtalsämnena rätt snart hamnade på samma fokus återigen.  
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 ”Att hela vårt liv blev granskat, allt från utbildning, ekonomi till vårt sexliv. Man 

kände så bra att dom hade makten” 

 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 

För att kunna beskriva personers känslor och tankar på ett bra sätt har vi valt att göra en 

kvalitativ studie med en induktiv ansats. Detta är att föredra jämfört med en kvantitativ 

studie när det handlar om att beskriva personers upplevelser. Lundman och Hällgren- 

Graneheim (2009) beskriver att en kvalitativ forskning som är tillförlitlig har en 

systematisk datainsamling. För att kunna bedöma trovärdigheten i en kvalitativ studie 

används begrepp som giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Studiens resultat anses 

giltigt ifall det överensstämmer med studiens syfte. Vi har beskrivit datainsamlingen väl 

och frågorna i intervjun täcker det undersökta området och ger svar på frågan hur 

adoptivföräldrar upplever adoptionsprocessen. Deltagarna har under intervjun även 

kunnat ställa följdfrågor liksom även kunnat rätta till misstolkningar och feltolkningar.  

 

Tillförlitlighet betyder att forskarna noggrant under hela forskningsprocessens gång 

verifierar sina ställningstaganden. Deltagarna har fått både skriftlig och muntlig 

information om studiens genomförande. Intervjuerna har bandats med god ljudkvalité 

och tillsammans med att vi båda lyssnat samt transkriberat materialet tillsammans anser 

vi detta vara en styrka med studien. Vi har även valt att publicera flera citat i resultatet 

för att öka studiens trovärdighet. Dock måste man beakta att ingen av oss tidigare har 

erfarenhet av intervjuer. Detta kan öka risken för feltolkning och deltagarna kan ha en 

rädsla för att uppgifter de ger kan användas mot dem och intervjuaren kan ha tidsbrist. 

En svaghet med studien kan vara att två av paren var bekanta till oss varför man inte 

kan vara helt säker på ärligheten i svaren. Lundman och Hällgren- Graneheim (2009, ss. 

169-170) 
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Med överförbarhet menas i vilken utsträckning arbetet kan appliceras till andra 

arbetsförhållanden dock är det läsaren som avgör detta, detta görs efter att urvalet, 

deltagarna, datainsamlingen och analysarbetet är beskrivet tillsammans med studiens 

syfte för att underlätta för läsaren. Genom att använda sig av tabeller över 

analysprocessen har även läsaren det lättare att bedöma studiens överförbarhet. 

Forskarens delaktighet i studien tillsammans med informanten är mycket viktig för att 

få fram ett resultat. Detta medför att alla kvalitativa intervjuer blir och är unika 

(Lundman & Graneheim Hällgren, 2009). 

 

Sammanlagt intervjuades fem par. Få intervjuade personer kan leda till att man vid 

användande av innehållsanalys får ut en begränsad mängd information av materialet 

(Danielsson E). Thomasson, H (2010) beskriver att ungefär 10 intervjuer kan vara 

lämpligt för att få tillräckligt med dataunderlag, men han beskriver även att intervjuerna 

är tillräckligt många ifall författarna anser att det finns tillräckligt med insamlat data, 

som räcker för att få svar på frågeställningen. En styrka i detta datamaterial är att 

intervjuerna utförts med båda personerna i paret, d.v.s. både mannen och kvinnan 

tillsammans, vilket innebär att bådas upplevelser, tankar och känslor kom fram.  

Det är viktigt hur frågorna ställs från intervjuaren till informanten, vissa är exempelvis 

mer talförda än andra, därför är det av stor vikt att först göra en provintervju för att veta 

vad man kan förvänta sig (Carlsson 2008). Att rikta blicken till exempel på den person 

som inte får ta lika mycket plats under intervjun, ökar dennes möjlighet till talan.  Båda 

informanter fick på så sätt möjlighet att tala lika mycket.  

 

Intentionen var att intervjua paren på en på plats, som paret bestämt där de skulle kunna 

känna sig trygga. Alla paren valde att intervjuerna skulle ske i deras hem. Detta kan 

anses som en styrka då valet av plats är av stor vikt för de intervjuade, att de känner sig 

trygga och bekväma, vilket då ökar möjligheten att genomföra intervjuer med bra 

kvalitet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 133). En svaghet i att vara två som intervjuar kan 

vara att informanterna känner sig i underläge gentemot de som intervjuar (Thomsson 

2010) i denna studie har dock informanterna varit två stycken, så en jämlik situation har 

uppstått. 
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Styrkan i studien var att intervjuerna var långa, allt mellan 60-90 minuter och på det 

sättet har mycket material kunnat fås fram. Svagheterna kan vara feltolkningar som 

gjorts och att förförståelsen kan ha påverkat något resultat. Det finns en risk att 

informanterna kan ställas inför oanade inre konflikter/känslor/upplevelser från 

adoptionsprocessen som åter rivs upp och därmed kan förorsaka en psykisk stress.  

 

Resultatdiskussion 
 

Studiens syfte är att beskriva pars upplevelse av att genomgå en adoptionsprocess. Av 

resultatet fick vi fram tankar och känslor från paren som tillslut kunde delas in i fyra 

huvudkategorier. Dessa huvudkategorier var resultatet av nio underkategorier som 

presenterats i resultatdelen.  De fyra huvudkategorier som framkom var följande: 

Lättnad, hoppfullhet inför att bli föräldrar, frustration och maktlöshet. 

 

Tidigare studier visar på att adoption kan minska den negativa stress som finns vid 

infertilitet (Daniluk 2003; V.L Peddie 2005). Vårt resultat stödjer resultaten från dessa 

studier då paren upplever en större tillfredsställelse då de lämnade de andra alternativen 

bakom sig och valde att fokusera på adoption istället. Den fysiska och psykiska 

belastningen upplevdes lätta, speciellt för de IVF-behandlade paren. Den fysiska 

belastningen då man slutade med behandlingar som var påfrestande för kroppen och den 

psykiska belastningen då man slapp tänka på att hela tiden hoppas att man var gravid. I 

en studie som jämför tillfredsställelsen mellan par som adopterat ett barn och par som 

fått biologiska barn kan man fem år efter adoptionen se en så gott som likadan 

tillfredsställelse i livet i båda grupperna (Hogström L, Johansson M, Janson P-O, Berg 

M, Jynfiaf F, Sogn J, Hellström A-L, Adolfsson A, 2012, s. 1081). 

 

Katie Eriksson (1994) skriver om olika typer av lidande, att känna hopplöshet och hopp.  

Hon betonar att ett vårdlidande kan uppkomma ifall det finns ett glapp mellan 

informationsbehovet och den som informerar. För de par som genomgår en 

adoptionsprocess på grund av infertilitet innebär detta att informatören bör vara väl 

påläst och kunnig inom sitt område, detta för att inte orsaka ett vårdlidande. På samma 

sätt bör en handläggare inom socialtjänsten vara väl påläst om adoptivbarnens olika 
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tillstånd och sjukdomar för att kunna informera adekvat om detta. Dahlberg et alt (2003) 

poängterar att man kan öka människors välbefinnande och på det sättet minska 

vårdlidandet genom att visa på ökad kunskap.  

 

För att uppnå en god sexuell och reproduktiv hälsa skall man känna ett känslomässigt, 

fysiskt, socialt och mentalt välbefinnande i relation till sexualiteten. En del av 

reproduktiv hälsa innebär att ha en förmåga till fortplantning samt frihet till att planera 

sitt eget barnafödande. (www.rfsu.se) Detta innebär att innan adoptivföräldrarna fått 

sina barn, d.v.s. då de befinner sig i adoptionsprocessen uppfyller de inte punkterna för 

att inneha en god reproduktiv hälsa.  

 

Antonovsky (2005) talar om de tre dimensionerna som skall bidra till en känsla av 

sammanhang (KASAM). Den första dimensionen är begriplighet. I detta sammanhang 

kan man tänka sig att det handlar om i vilken utsträckning förstår och accepterar paret 

att just de inte kan få biologiska barn. Den andra dimensionen handlar om hanterbarhet. 

För paret skulle denna dimension kunna innebära på vilket sätt de hanterar sin 

barnlöshet och väntan på ett barn. Även hur de själva ser på sin situation och vilka 

resurser de har att tillgå. Har paret en positiv inställning i övrigt till livet och annat som 

leder till hälsa, exempelvis ett gott stöd från vänner och familj. Den tredje dimensionen 

belyser meningsfullhet- som anses vara den viktigaste av de alla dimensioner. Denna 

dimension anger vilket engagemang och motivation man upplever. Om paret upplever 

dessa tre dimensioner som tillfredsställande i deras liv har de en hög känsla av 

sammanhang och kan därmed hantera sin situation på ett mer positivt sätt. Edberg & 

Wijk (2009, s. 29). 

Bland de intervjuade framkom att en stor del i att de kunde stå ut så länge med 

processen av att vänta på ett barn var att det inte slutade hoppas på att ett barn någon 

gång skulle komma till dem och att de tillslut skulle bli en familj. Uteslutande alla par 

kände efter att de ställt sig i adoptionskö en hoppfullhet om att nu är vi snart i mål. 

Antonovsky (2005) menar att meningsfullhet är den viktigaste av de tre dimensionerna 

som leder till KASAM och parens engagemang och deras motivation visade på att de 

http://www.rfsu.se/


 30 

kände en stor meningsfullhet. Att finna meningsfullhet i sin svåra situation innebär att 

man mår bättre jämfört med de som inte upplever meningsfullhet.  

 

Tro utgör en källa till människans trygghet och en kraft. Ur tron, vilken är knuten till det 

människan upplever som meningsfullt, växer hoppet fram. Tro, hopp och kärlek hör 

ihop med upplevelsen av att vara i utveckling och bidrar där med till en upplevd hälsa 

(Wiklund, L. 2003, ss. 149-152) 

 

I resultatet framkom att frustration berodde på en rad faktorer. De främsta var ovisshet, 

väntan, okunskap samt dåligt bemötande. Ovissheten att inte få veta, inte kunna planera 

eller få några raka besked. Väntan i att ständigt få vänta på nya möten, resultat av 

utredningar eller bedömningar. I en utredningsprocess är det av stor vikt att processen 

inte blir för långdragen och att man ganska snart får klara besked (Jansson 2010) En 

sådan process kan innebära att paren inte känner fullständig KASAM då paren upplever 

att de inte får adekvat information om sin situation och därmed kan de inte känna sig 

trygga i sin situation, hanterbarheten påverkas. Okunskapen handlade antingen om 

okunskap eller oförståelse hos omgivningen eller okunskap från handläggarnas sida. 

Okunskapen från omgivningen bestod av frågor som kunde uppfattas som negativa för 

paren men som de trodde egentligen inte menades något illa med. Detta belyses även i 

Volgsten et. al., (2010) Uppfattningen om handläggarens kunskap kunde i många fall 

uppfattas som bristfällig och handlade då ofta om kunskapen om de olika tillstånd och 

diagnoser ett barn kunde ha som föräldrarna ville ha mer information om. I de fallen där 

föräldrarna inte var nöjda kunde handläggaren inte förklara de olika diagnoserna för 

dem på ett tillfredställande sätt.  

Dåligt bemötande handlade om handläggarens bemötande av adoptivföräldrarna. Dåligt 

eller ett för neutralt bemötande uppfattades av fyra par. Det man angav som önskemål 

var att man gärna hade fått ett mer positivt bemötande för att känna sig sedd och hörd 

som människa. Öhlén (2000) skriver om att vara närvarande och ge sitt stöd åt någon 

samt bekräfta människan så minskar man deras sårbarhet. Detta belyser det som paren 

upplevt under adoptionsprocessens gång att handläggaren för målen inte har varit alltför 

ödmjuk och därmed ökat på frustrationen hos de blivande föräldrarna. I Johansson, 

Hellström & Berg (2011) tas behovet upp av en stödperson som paren kan vända sig till 
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vid frågor under deras infertilitetsbehandlingar, detta efterlyses även av de intervjuade 

paren, en kontaktperson som lättare skulle vara tillgänglig då frågorna uppkommer.  

 

Det är viktigt att de personer som arbetar med bemötande har kunskap om att möta paret 

i den situationen de befinner sig i då det inom vårdvetenskapen är viktigt att sträva efter 

ett livsvärldsperspektiv. Ett livsvärldsperspektiv innebär att se, förstå och kunna 

beskriva samt analysera världen ur människans perspektiv. För att detta skall vara 

möjligt krävs det att vårdaren är öppen och följsam inför människans upplevelse av sin 

situation. (Dahlberg et al. 2003). Detta belyser det som de par vi intervjuat efterfrågat.  

 
I en studie om adoption såg de väntande adoptivföräldrarna likheter mellan infertilitet 

och adoption. Båda skapade en kontrollförlust som de själva inte kunde styra över 

(Daniluk 2003). Resultatet av vår studie visar på liknande tankar och känslor hos paren. 

Ett av paren förklarar att handläggaren ibland ställer väldigt märkliga och närgångna 

frågor som inte känns relevanta för utredningen, samt besked om väntetider är oftast 

oklara. Eftersom man vet att det är denna person som besitter makten att avgöra 

lämpligheten som förälder upplevs det för flera av paren att det kan vara svårt att svara 

ärligt eller ifrågasätta frågorna. Begripligheten  påverkas då paren till stor del förlorar 

rätten till medbestämmande och situationen kan upplevas som ogripbar och oordnad då 

klara besked uteblir (Antonovsky 2005).  

Eriksson (1994) betonar vikten av att man som professionell inte har rätt att utöva makt 

då detta kan leda till ett lidande. När det gäller känslan av utanförskap visar även 

forskning (McCarthy, 2008) på att kvinnor kan känna sig utelämnade i grupper med 

mammor och barn.  

 

 

SLUTSATS 

Studien har gett svar på problemformuleringarna till alla delar och har lyft fram fyra 

huvudkategorier som belyser adoptivföräldrars upplevelser av infertilitet och 

adoptionsprocessen. Dessa upplevda känslor är lättnad, hoppfullhet, frustration och 

maktlöshet. Resultaten är tolkade och får stöd mot bakgrunden och tidigare forskning.  



 32 

Resultatet visar på att par som väljer att adoptera känner en stor lättnad över att ha tagit 

beslutet och därmed slipper de den psykiska och fysiska pressen som 

infertilitetsbehandlingen innebar. Då par tagit beslut om adoption infinner sig en nystart 

och därmed en hoppfullhet inför framtiden. Paren upplever en okunskap om infertilitet i 

samhället. Upplevelsen av ovisshet och väntan var det mest negativa med hela 

situationen i adoptionsprocessen. Par som väljer att adoptera upplever att bemötandet 

inte alltid är tillfredsställande i och med lång handläggningstid och tidvis svårt att få 

kontakt med sin handläggare. Upplevelse av okunskap hos handläggarna inom olika 

hälsotillstånd hos barn fanns.   

 

Resultaten i studien kommer att ge ökade kunskaper för de par som vill adoptera ett 

barn samt för de som arbetar med att handlägga par som önskar adoptera. Resultaten  

kan även vara av intresse  för alla som arbetar med bemötande av infertila par. 

 
Förslag till fortsatt forskning 
 
Då det idag finns begränsat med litteratur och studier om adoptivföräldrars upplevelser 

angående adoptionsprocessen anser vi att det skulle behöva mer forskning kring detta. 

Som förslag till vidare forskning inom detta område hade det varit intressant att se 

könsskillnader vad gäller denna upplevelse. Ett annat förslag som hade varit intressant 

är hur paren hanterar dessa upplevelser , vad gör de åt sina känslor i sin situation. 
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Informationsbrev till Er som deltagare i vår studie. 

 
 
Vi är 2 stycken sjuksköterskor som nu studerar sista terminen på 
barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Borås. 
I utbildningen ingår ett obligatoriskt examensarbete. Syftet med vårt examensarbete är 
att undersöka vilka faktorer som påverkade er till att ta ställning till att ansöka om 
adoption samt er upplevelse av adoptionsprocessen. Vårt syfte är att få ta del av Er 
upplevelse av denna situation och därmed få en ökad kunskap som vi tror kommer 
kunna vara till nytta för blivande par som skall adoptera samt för personer som arbetar 
med bemötande inom detta område. 
 
Ni tillfrågas härmed om deltagande i undersökningen. Intervjuerna kommer att göras av 
antingen en av oss eller båda två och vi beräknar att intervjun kommer att ta cirka 45-
60minuter. Ni får själva bestämma tid och plats.  
Intervjun kommer att bandas in och skrivas ner i text, ordagrant. Allt material kommer 
att hanteras konfidentiellt och de uppgifter Ni ger för undersökningen kommer att 
behandlas på ett sådant sätt som omöjliggör Er identitet. I resultatet kommer era 
uppgifter avidentifieras. 
Intervjun är frivillig och kan när som helst avbrytas utan motivering.  
 
Examensarbetet utförs under handledning av universitetslektor Marianne Johansson vid 
Institutionen för Vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är ni 
välkomna att kontakta henne på telefon: 033- 435 4750  
 
Om Ni önskar delta i vår studie vänligen meddela oss detta via e-mail snarast möjligt. 
Bifoga era kontaktuppgifter, så hör vi av oss till Er så att vi tillsammans kan komma 
överens om en lämplig plats och tid för intervjun. I samband med intervjun erhålls Ni 
ett samtyckesformulär.  
Om Ni har vidare frågor eller funderingar och önskar ytterligare information, vänligen 
kontakta oss. Ni når oss på nedanstående kontaktuppgifter.  

 
Med hopp om deltagande! 
 
 
Med Vänlig Hälsning 
 
Annica Eliasson    Maria Lilja  
Tel: +358 (0)457- 5483880   Tel: 0707- 206740  

Mail: studieadoption@gmail.com 
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    Göteborg 2013-11-01 

Till ansvarig kontaktperson på Familjerättsbyrån  

 

Vi heter Annica Eliasson och Maria Lilja och är två sjuksköterskor som läser 
Barnmorskeprogrammet vid Borås Högskola. Vi planerar under höstterminen 2013 
genomföra ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng.  Området som ska studeras 
berör barnmorskans arbetsområde sexuell och reproduktiv hälsa i mötet med par som är 
ofrivilligt barnlösa som nu har valt att ansöka om adoption, där av intresse för att 
genomföra datainsamling hos Er. 

Inklusionskriterier till studien är par som beslutat sig för att ansöka om att få adoptera 
ett barn de senaste 2 åren. Vår specifika undran är vad som fick dem att fatta beslutet 
om adoption samt att få tillgång till deras tankar kring adoptionsprocessen, detta så att 
vi får en ökad kännedom om hur dessa par mår och hur vi bäst kan bemöta dem.  

Exklusionskriterier är par som väntat på ett barn i mer än 2 år samt de som talar 
bristfällig svenska. Studien planeras kvalitativ och vi vill använda oss av intervju som 
datainsamlingsmetod. Vi önskar få hjälp av Er med att hitta 7 stycken enligt kriterier 
lämpliga par till studien. Intervjuerna önskar vi utföra så snart som möjligt innan v 50.  

Samtycker Ni till att studien genomförs via familjerättsbyrån, är vi tacksamma för Er 
underskrift av bifogad Samtyckesblankett samt att den returneras till oss. Finns det 
ingen möjlighet alternativ tveksamhet till att studien genomförs hos Er, är vi tacksamma 
om ni hör av Er angående detta via email. Finns ytterligare funderingar rörande studien 
vänligen kontakta oss eller vår handledare. 

Med vänlig hälsning 

________________________________________ 
 
Barnmorskestudent Annica Eliasson  Barnmorskestudent Maria Lilja 
S125263@student.hb.se   s112855@student.hb.se 
 
Handledare: Universitetslektor Leg. Barnmorska Marianne Johansson  
marianne.johansson@hb.se 

mailto:S125263@student.hb.se
mailto:s112855@student.hb.se
mailto:marianne.johansson@hb.se
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Samtyckesblankett  
 
 
Härmed samtycker jag till att barnmorskestudenterna Annica Eliasson och Maria Lilja 
utför datainsamling i studiesyfte via Familjerättsbyrån.  
 
 
Underskrift: __________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande:____________________________________ 
 
 
Datum för underskrift: __________________________________ 
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Samtyckesformulär 
 
 
Psykologiska aspekter kring adoptionsprocessen. Adoptivföräldrars berättelser.  
 
Vi har tagit del av informationen angående studien om upplevelser angående 
psykologiska aspekter samt bemötande i adoptionsprocessen. 
 
Vi har fått möjlighet att ställa frågor om studien samt fått våra frågor besvarade. Vi har 
delgetts information om att vårt deltagande är frivilligt och att vi när som kan avbryta 
vårt deltagande.  
 
Vi samtycker härmed till vårt deltagande i studien:  
 
 
 
Datum: _______________________________ 
 
 
Namnunderskrift:_______________________ 
 
 
Namnförtydligande:_____________________ 
 
 
 
 
 
Ansvariga 
Annica Eliasson Tel: 0457- 5483880 
Maria Lilja  Tel: 070- 7206740 
 
 
 
Handledare 
Marianne Johansson,  
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Studie : Adoptionsprocessen 
Intervju-frågor  
 
1. Hur började era tankar kring att adoptera ett barn? 
 - Hur kände Ni? Vad hade Ni för känslor? 
 
 
2. Hur var era känslor inför att adoptera innan ni hade påbörjat processen? 
 - Hur gick era tankar? 
 
 
3.  Vad var det slutgiltiga/vad var de som gjorde/ som fick er att börja 
adoptionsprocessen? 
 
 
3. När påbörjade ni processen och var är ni nu? 
 
 
4. Hur ställde sig omgivningen till ert beslut om adoption? 
 
 
- Hur var era tankar kring hur omgivningen skulle reagera? 
 
 
5. Hur upplevs bemötande gentemot Er från omgivningen?  
 
 
6. Hur upplevde ni situationen då utredningen påbörjats? 
- Vad hade Ni för tankar? 
 
 
7. Vad tyckte ni om utbildningen? 
 
 
8.  Hur upplevdes hemutredningen? 
 
 
9. Hur upplevdes bemötande gentemot Er i hemutredningen?  
 
 
10. Vad är ni nöjda med respektive missnöjda med vad gäller processen? 
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