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Sammanfattning   
De internationella adoptionerna startade i Sverige på 1960-talet och har sedan mitten av
1980-talet  minskat  från 1800 barn till  1132 barn år  2013.  För  en  adoptivfamilj  har
anknytning  en central  betydelse  i  familjens  vardag och handlar  om samspel  mellan
förälder och barn. Tidigare forskning tyder på att adopterade barn i större utsträckning
visar på ett otryggt anknytningsmönster än barn som bor med sina biologiska föräldrar.
En trygg anknytning kan främjas genom att föräldern är lyhörd för barnets signaler.
Studiens syfte är att ta reda på vilka upplevelser adoptivföräldrar har av mötet med och
stöd från  BVC. Tio  kvalitativa  intervjuer  genomfördes  med  adoptivföräldrar  och en
kvalitativ innehållsanalys användes vid analysprocessen. Resultatet beskrivs utifrån två
kategorier,  vilka  är:  ”Behov  av  stöd”  och ”Attityder  och  förhållningssätt”.  Studiens
resultat  visar  att  föräldrarna  upplever  att  BVC-sköterskors  kunskap  och  stöd  kring
anknytning är begränsad. Föräldrarna önskar att få samtala med BVC-sköterskor kring
anknytningens  betydelse  och  hur  den  utvecklas  över  tid.  De  BVC-sköterskor  som
föräldrarna har förtroende för är de som har ett brinnande intresse för adoption. Även
bemötandet hos BVC-sköterskorna har en inverkan på föräldrarnas förtroende. Ett öppet
förhållningssätt och en förståelse för att adoptivbarnet har med sig ett bagage av tidigare
upplevelser  kan  bidra  till  att  föräldrarna  känner  större  trygghet  i  mötet  med  BVC-
sköterskorna. Att få möta andra familjer i samma situation och utbyta erfarenheter är
något föräldrarna uttrycker är värdefullt. Ett förslag som kan vara användbart i BVC-
sköterskors  verksamhet  är  ett  internetbaserat  utbildningsprogram  med
adoptionsrelaterade frågor som kan inhämtas vid behov. 

Nyckelord: Adoption, anknytning, BVC-sköterska, stöd, kunskap
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INLEDNING

Anknytningen till föräldrarna är viktig under barnets första levnadsår och kan innebära
en del frågor från föräldrarna till sjuksköterskorna (BVC-sköterskorna) som arbetar på
Barnavårdscentralen (BVC). Men hur hanteras detta då en familj kommer till BVC med
sitt adopterade barn? Då adoptionerna har minskat i Sverige under ett antal år har detta
medfört  att  BVC-sköterskor  alltmer  sällan  får  möjlighet  att  träffa  adoptivfamiljer.
Kanske kan det få till följd att adoptionsrelaterade frågor inte diskuteras så ofta. Därför
är  det  möjligt  att  föräldrar  till  adoptivbarn  kan uppleva  att  de blir  försummade och
undviker,  medvetet  eller  omedvetet,  att  ta  upp  frågor  kring  anknytning  med  BVC-
sköterskorna.  Intresset  för  att  skriva  om  anknytning  utifrån  ett  föräldraperspektiv
väcktes då olika förslag på uppsatsämnen lades fram av Högskolan i Borås. Med detta
arbete hoppas författarna kunna bidra med kunskaper om och betydelsen av anknytning
i adoptivfamiljens vardag.

BAKGRUND 

Fakta om adoption

En internationell adoption styrs av svensk lag samt internationella konventioner; såsom
FN:s  barnkonvention  och  Haagkonventionen  (Nordin  Jareno  2007,  ss.  32-33).  FN:s
barnkonvention handlar om barnets rättigheter som exempelvis innefattar att alla barn
har  lika  värde  och  att  det  är  viktigt  att  ta  hänsyn  till  barnets  bästa  (Unicef  2009).
Haagkonventionens ändamål  är att  den internationella  adoptionen skall  gå till  på ett
korrekt och säkert sätt (Socialstyrelsen 2014a, s. 26).

På  1960-talet  startade  de  internationella  adoptionerna  i  Sverige  och  var  som  mest
intensiva från mitten av 1970-talet. Under mitten av 1980-talet adopterades det upp till
1800 barn varje år till  Sverige,  jämfört  med den senaste  rapporten som visar på en
minskning  till  1132  barn  år  2013  (Statistiska  Centralbyrån  2014).  Orsaken  till  de
minskade  adoptionerna  på  senare  tid  beror  till  stor  del  på  att  medicinska
behandlingsmetoder  vid  ofrivillig  barnlöshet  har  förbättrats  och  att  förändrade
adoptionskrav tillkommit som bland annat föräldrarnas ålder (Nordin Jareno 2007, ss.
29-32).  I  Sverige  är  Kina  fortsatt  det  vanligaste  adoptionslandet  även  om  de
internationella  adoptionerna  minskat  därifrån.  Medelåldern  på  barnet  vid  adoptionen
varierar från exempelvis 18 månader i Sydkorea upp till 5 år i Ryssland men adoptioner
förekommer  även  i  högre  åldrar.  Då  handlar  det  oftast  om  närståendeadoption
(Statistiska Centralbyrån 2014). 

Barnhälsovården – BVC 

På  BVC  arbetar  sjuksköterskor  med  olika  specialistkompetenser.  Det  kan  vara
distriktssköterskor eller barnsjuksköterskor. Barnhälsovårdens målsättning är att stödja
barnets hälsoutveckling samt förhindra ohälsa. Genom att tidigt sätta in åtgärder kan
eventuella problem med barnets hälsa undvikas. Därför är det viktigt att tidigt erbjuda
insatser  till  familjen,  exempelvis  genom  att  ge  stöd  i  föräldraskapet  och  utföra
hälsoundersökningar på alla barn (Socialstyrelsen 2014b, ss. 17-18). 
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Den första kontakten föräldrarna har med BVC-sköterskor är i samband med adoptionen
och kan innebära ett besök på BVC redan innan de åker för att hämta barnet för att
etablera en kontakt. När familjen sedan har kommit hem kan ett hembesök av BVC-
sköterskor vara värdefullt  med hänsyn till  omställningen för både barn och föräldrar
(Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFOF) 2013, s. 3). 

Eftersom adoptivbarnet är flera månader eller år gammalt vid första besöket behöver
kontakten  med  BVC-sköterskor  anpassas  efter  familjens  behov  (Rikshandboken
Barnhälsovård  2015a).  Det  är  önskvärt  att  BVC-sköterskor  erbjuder  insatser  till
adoptivfamiljer som om barnet vore nyfött eftersom det är speciellt med adoptivbarn.
Barnet kan ha varit med om minst en separation och måste även anpassa sig till en helt
ny  miljö.  Föräldrarna  kan  också  behöva  stöd  då  de  ska  knyta  an  till  sitt  barn
(Socialstyrelsen 2014b, s. 119).

Hälsa och hälsofrämjande vård

Hälsa  beskrivs  som en  central  del  av  varje  människas  vardag  och  återger  hur  den
nuvarande situationen ser ut i livet. Hälsa behöver inte relateras till sjukdom utan kan
även ha andra betydelser (Dahlberg & Segesten 2010, s. 49). Ett exempel på hälsa är att
få växa upp i en trygg familj (Mesman, van Ijzendoorn & Bakermans-Kranenburg 2012,
s. 239). 

Att arbeta hälsofrämjande, som är en viktig del i BVC-sköterskors arbete, innebär att
bygga upp eller att bevara personers fysiska, psykiska och sociala hälsa. Med hjälp av
BVC-sköterskors professionella kunskap kan åtgärder tas fram för att främja familjens
mående  (Socialstyrelsen  2014b,  s.  43).  Dahlberg  och  Segesten  (2010,  ss.  145-151)
understryker att det är betydelsefullt att ha en solid grundkunskap inom vårdvetenskap
och medicin för att kunna hantera olika situationer som kan uppstå. 

Det vårdande mötet handlar om att stödja och stärka hälsoprocesser enligt Dahlberg och
Segesten (2010, ss. 195-197) vilket kan innebära att BVC-sköterskan ger stöd med sin
kunskap och vägleder utan att ta över. För att kunna tillgodose behoven är det viktigt att
vara  tillgänglig  och  tillmötesgående.  Magnusson,  Blennow,  Hagelin  och  Sundelin
(2016,  ss.  179-180)  påtalar  att  det  professionella  stödet  är  betydelsefullt  för
adoptivföräldrar, speciellt i anknytningsfasen då det kan förhindra svårigheter senare i
livet. 

Familjefokuserad vård 

I familjefokuserad omvårdnad ligger tyngdpunkten på vilken betydelse familjen har för
patienten.  Familjefokuserad  omvårdnad  kan  antingen  vara  familjerelaterad  eller
familjecentrerad omvårdnad. I familjerelaterad omvårdnad står personen i centrum för
omvårdnaden. I familjecentrerad omvårdnad fungerar familjen som en helhet (Svensk
sjuksköterskeförening 2015). Ett sätt att se hela familjen kan innebära att ge föräldrar
stöd och bekräftelse i  sitt  föräldraskap. BVC-sköterskan kan exempelvis tala om för
föräldrarna hur duktigt barnet är vilket kan få dem att känna sig tillräckliga. En annan
del av det stöd som BVC-sköterskan kan bistå med är att fråga föräldrarna hur de mår
samt  att  finnas  tillhands  om de  vill  prata  om jobbiga  saker  som de  varit  med  om
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(Magnusson  et  al.  2016,  ss.  224-225).  Därför  är  det  bra  om  sjuksköterskorna  har
förståelse  för  att  förändringar  kan  ske  i  familjen.  Det  är  också  en  fördel  om
sjuksköterskorna  kan  se  hela  familjen  och  bjuda  in  dem  att  vara  med  i  samtalen
eftersom besluten  kan  inverka  på  familjens  situation  (Svensk  sjuksköterskeförening
2015).

Anknytning och olika anknytningsmönster

Anknytning handlar om människans behov av att ha en nära relation. Det kan innebära
att ha en nära kärleksrelation med någon men det kan också vara ett samspel mellan
barn och förälder (Broberg, Granqvist,  Ivarsson & Risholm Mothander 2010, s. 14).
Enligt John Bowlbys anknytningsteori har spädbarn ett medfött behov av att ha närhet
och  få  respons  från  en  vuxen  för  att  det  inte  kan  klara  sig  själv.  För  att  få
uppmärksamhet  av någon måste  barnet  använda sig av signaler  som exempelvis  att
skrika eller genom att le (Hwang & Nilsson 2011, ss. 59-61). Ett samspel förutsätter
ömsesidighet  mellan  barn  och  förälder.  Barnet  behöver  knyta  an  till  föräldern  och
föräldern behöver även ta sig an barnet emotionellt  och fysiskt.  Den här ömsesidiga
relationen  styrs  av  anknytningssystemet  hos  barnet  och  omvårdnadssystemet  hos
föräldern, vilket är två helt olika beteendesystem (Broberg et al. 2010, ss. 157-158). 

Det  anknytningsmönster  som  barnet  utvecklar  under  spädbarnstiden  ända  upp  till
tonåren är starkt präglat av hur föräldrarna tar hand om dem. Mary Ainsworth, kollega
till John Bowlby och som också varit med och utvecklat anknytningsteorin beskriver tre
huvudmönster för anknytning. Det första är då barnet utvecklar en trygg anknytning och
känner tillit till föräldern. Föräldern är nåbar hela tiden och lyhörd för barnets signaler.
Det  andra  mönstret  är  otrygg  ambivalent  anknytning  där  barnet  är  osäker  på  om
föräldern  kommer  att  vara  åtkomlig  för  att  ge  skydd.  Detta  kan  medföra  en  ökad
separationsångest  och  rädsla  för  att  våga  frigöra  sig.  Det  tredje  mönstret  är  otrygg
undvikande anknytning och karakteriseras av att barnet inte tror att det ska få hjälp då
det söker omsorg. Detta beror på att föräldern tidigare stött bort barnet då det sökt tröst
eller skydd (Bowlby 2010, ss. 149-150). 

Mary Ainsworths undersökningsmetoder har under senare år återupptagits och det har
då framkommit att en del barn inte passat in i tidigare framställda mönster. Barnen har
därför placerats under ett nytt mönster, desorganiserad anknytning, som kännetecknas
av att samspelet mellan förälder och barn är präglat av rädsla.  Barnet har knutit an till
föräldern samtidigt som föräldern misshandlat eller på annat sätt inte kunnat utföra en
god omvårdnad. På något sätt har barnet blivit skrämt av föräldern vilket kan yttra sig i
konstiga beteenden som exempelvis att  gömma sig bakom en stol när föräldern är i
närheten (Broberg et al. 2010, s. 192). 

Adopterade barns bakgrund

Det adopterade barnet kan ha tillbringat sin första levnadstid med bra förutsättningar
och  en  trivsam  miljö.  Men  det  finns  också  de  barn  som  upplevt  motsatsen  på
exempelvis barnhem med bristande omhändertagande. Barnet kan även ha varit med om
ett  flertal  separationer  vilket  också kan påverka det  fortsatta  livet  och anknytningen
(Magnusson et al. 2016, ss. 178-179). En separation för barnet innebär inte bara förlust
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av  de  människor  som  har  funnits  i  barnets  närhet  utan  kan  även  vara  förlust  av
exempelvis barnets vänner, husdjur och olika ägodelar (Singer & Krebs 2008, s. 171).
En oväntad förändring i livet kan kopplas till det Eriksson (1994, ss. 88-89) skriver, att
livslidande kan kopplas till det lidande som hör ihop med innebörden av att leva.

Olika anknytningsmönster vid adoption

Adopterade  barn  kan  komma  över  tidiga  motgångar  och  därefter  forma  en  trygg
anknytning om de adopteras före ett års ålder. Medan barn som adopteras efter ett års
ålder  i  större  utsträckning visar ett  otryggt  desorganiserat  anknytningsmönster  än de
som  inte  är  adopterade  (Van  den  Dries,  Juffer,  Van  Ijzendoorn  &  Bakermans-
Kranenburg 2009, ss. 418-419). Barcons et. al. (2012, s. 95) skriver att risken för att
utveckla ett otryggt undvikande och otryggt ambivalent anknytningsmönster är större
för adopterade barn än icke adopterade. Något som även Román, Palacios, Moreno och
López (2012, ss. 595-596) tar upp i sin studie är att barn som adopteras visar ett otryggt
undvikande och ett otryggt desorganiserat anknytningsmönster än de som inte varit med
om några motgångar tidigare i livet.  

Barn som växer upp i en fosterfamilj där omvårdnaden är god kan lättare visa upp ett
tryggt anknytningsmönster än de barn som växer upp på barnhem (Niemann & Weiss
2011, s. 261). Barone och Lionetti (2011, s. 694) understryker i sin studie att de barn
som uppvisar ett tryggt anknytningsmönster i de flesta fall har en mamma som är trygg i
sin föräldraroll. De barn som visar på ett otryggt undvikande och ett otryggt ambivalent
anknytningsmönster har i större utsträckning en adoptivmamma som visar ett avvisande
och  upptaget  beteende.  Ett  samband  mellan  barnens  anknytningsmönster  och
adoptivpappans beteende har inte kunnat styrkas i samma studie.

Faktorer som kan påverka adoptivbarns anknytning

Adoptivbarn med goda erfarenheter från tidigare relationer har bättre förutsättningar för
en trygg anknytning i sin nya familj. Medan barn med dåliga erfarenheter av tidigare
relationer  i  större  utsträckning visar  på  otrygghet  och  kan avvisa  föräldern  (Wilson
2009, s. 25). Om barnet får möjligheter att utveckla en hälsosam anknytning kan det ge
goda förutsättningar  att  utvecklas  till  en trygg individ  (Barcons et.  al.  2012, s.  96).
Dahlberg och Segesten (2010, ss. 83-84) skriver att känna trygghet är betydelsefullt för
hälsan. Trygghet kan vara förenligt med att känna mening och samhörighet men det kan
också handla om förhållandet runt omkring. Att ha kontroll, goda relationer samt en bra
miljö  att  vistas  i  är  exempel  på  förhållanden  som gör  att  en  människa  kan  känna
trygghet.  Rikshandboken för  barnhälsovård (2015a)  skriver  att  den första  tiden  som
barnet  har med sina adoptivföräldrar  är  av stor betydelse för barnets anknytning till
föräldrarna i framtiden. 

Vid anknytningsproblem hos adoptivbarn är det av stor vikt att vara medveten om att
det  kan  krävas  olika  tillvägagångssätt  för  att  sträva  efter  en  trygg  anknytning  till
skillnad från de barn som lever  i  sina biologiska familjer.  Fastän adoptivföräldrarna
mycket väl kan erbjuda ett tryggt och kärleksfullt hem löper adoptivbarn generellt sett
större risk för att utveckla anknytningsproblem (Cornell & Hamrin 2008, s. 45). Detta
förstärks av Barcons et. al. (2012, s. 95) som har undersökt anknytningen hos barn där

4



medelåldern  vid  adoptionen  var  28  månader  och  där  resultatet  visar  att  en  tidig
separation och vanvård kan påverka anknytningen under lång tid efter adoptionen.

Sårbarhet hos adoptivbarn och stress hos adoptivföräldrar

Människan  är  född  sårbar  och  graden  av  sårbarhet  varierar  under  livet.  Vid  en
komplicerad eller svår situation i livet blir människan mer sårbar (Arman & Rehnsfeldt
2006, ss. 80-81). Hos adopterade barn som växer upp under svåra förhållanden och inte
får en trygg anknytning under sin uppväxt kan sårbarheten öka. Även benägenheten till
att  få  beteendeproblem  i  tonåren  med  minskad  stresstålighet  ökar  (Vinnerljung  &
Sundell 2007, s. 22). Under tonårsperioden finns också en ökad risk att begå självmord,
missbruka  eller  utföra  brottsliga  handlingar.  De  bakomliggande  orsakerna  kan  vara
ärftliga  med  en  konstellation  av  ogynnsamma  förhållanden  under  graviditeten,
förlossningen och tiden som nyfödd. Barnet kan även ha varit med om flera separationer
som försvårar anknytningen (Magnusson et al. 2016, s. 179). 

Adopterade barn som har biologiska föräldrar med psykiska problem är mer sårbara för
problem i adoptivfamiljen samtidigt som problemet kan motverkas genom att barnet får
växa upp i en trygg familj (Tienari, Wahlberg & Wynne 2006, s. 448). Singer och Krebs
(2008, s. 172) framhåller att det är vanligare för barn som adopteras vid en högre ålder
att  utveckla  depression,  ADHD och inlärningssvårigheter,  vilket  kan hänga samman
med barnets bakgrund. 

Stress är en faktor som kan påverka adoptivföräldrars känslighet för barnets behov. En
bidragande orsak till att adoptivföräldrarna känner stress kan vara att anknytningen till
barnet fortfarande är olöst vilket ökar risken att inte omvårdnaden blir tillräckligt god
(Lionetti,  Pastore  &  Barone  2015,  s.  86).  Adoptivföräldrar  kan  också  uppleva  en
påfrestning då de inte har så mycket tidigare erfarenhet av ett föräldraskap (Smit 2010,
s. 254). 

Adoptivföräldrars förberedelser inför adoption 

Föräldrar som vill  adoptera är tvungna att  gå en obligatorisk föräldrautbildning som
kommunen ansvarar  för.  Målet med utbildningen är att  ge blivande adoptivföräldrar
kännedom  om  vad  en  adoption  innebär  men  även  förbereda  dem  emotionellt
(Socialstyrelsen 2014a, s. 45). Under utbildningen får föräldrarna bland annat praktisk
information om hur adoptionen går till samt information om vilken hjälp de kan få om
problem uppstår (Nordin Jareno 2007, s. 38). En stor del i föräldrautbildningen handlar
om barnets utveckling och anknytningens betydelse för det fortsatta sociala samspelet
under vuxenlivet (Socialstyrelsen 2015, s. 33).

Främja trygg anknytning

För  att  främja  det  adopterade  barnets  anknytning  och  välbefinnande  är  nära  fysisk
kontakt, sova i samma säng och att vara känslig för sitt barns behov viktigt att tänka på
som  nybliven  förälder.  Om  barnet  sitter  i  bärsele  kan  intrycken  minskas  från
omgivningen och underlätta anknytningen med föräldrarna. Är barnet äldre kan det vara
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betydelsefullt att hålla handen eller låta barnet sitta i knät för att bevara den fysiska
kontakten (Gribble 2007, s. 19). 

I en studie av Pace och Zavanetti (2010, s. 86) framkommer att äldre barn som har en
otrygg anknytning vid adoptionen och som tas om hand av en mamma med en stabil
grund, kan förändra sitt  anknytningsmönster  på kort  tid.  Pace,  Cavanna, Velotti  och
Zavanetti (2014, s. 266) skriver att de barn som växer upp i en trygg familj har goda
möjligheter  att  få  bearbeta  och  uttrycka  känslor  från  tiden  innan  adoptionen.  Detta
gynnar barnets fortsatta uppväxt och anknytning. 

En god förutsättning att främja trygg anknytning är också att föräldern är lyhörd för
barnets signaler. En förälder som svarar an på barnets signaler har betydelse för hela
uppväxten (Schoenmaker et. al. 2015, s. 250). En närvarande och stödjande relation kan
även motverka en ogynnsam miljö för barnet att växa upp i (Barcons et. al. 2012, s. 96).

PROBLEMFORMULERING

BVC-sköterskor  kommer  i  sitt  arbete  i  kontakt  med  familjer  i  olika  konstellationer,
däribland  barn  som är  adopterade  och  deras  föräldrar.  Redan  från  ett  barns  födsel
utvecklas  anknytningen  till  föräldrarna.  Det  adopterade  barnet  är  ofta  äldre  vid
adoptionen och det kan bära med sig tidigare upplevelser som påverkar anknytningen
till adoptivföräldrarna. Det är inte ovanligt att familjer som adopterar kan behöva stöd
och vägledning för att få stöd i föräldrarollen och för att knyta an till deras adopterade
barn. För BVC-sköterskor är det viktigt  med kunskap inom området för att stöd ska
kunna anpassas individuellt för familjen. Det skulle kunna innebära att BVC-sköterskor
slussar vidare familjen till andra instanser om vården på BVC inte räcker till. Om hjälp
inte  sätts  in  i  tid  under  uppväxten  kan  problemen  växa och inverka  på  vuxenlivet.
Genom att lyfta fram anknytningens betydelse i adoptivfamiljen kan BVC-sköterskor
förbereda föräldrarna på hur de ska gå till väga för att få ett bra samspel utifrån barnets
förutsättningar.

SYFTE

Syftet är att belysa adoptivföräldrars upplevelser av mötet med och stöd från BVC. 

METOD

Ansats

Kvalitativ  ansats  valdes  där  datamaterial  samlats  in  med  hjälp  av  intervjuer  som
analyserats  med  en  metod  för  induktiv  innehållsanalys.  Lundman  Hällgren  och
Graneheim (2012, ss. 188-189) skriver att en induktiv ansats bygger på att forskaren
drar slutsatser utifrån deltagarnas berättelser och erfarenheter. 

Deltagare

I  studien  deltog  tio  föräldrar  med  spridning  från  Västra  Götaland  i  söder  till
Västerbotten  i  norr.  Förfrågan  om  deltagandet  sändes  först  ut  till  olika
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adoptionsorganisationer,  Adoptionscentrum  och  Barnen  Framför  Allt.  Därifrån
vidarebefordrades  förfrågan  till  medlemmarna  via  sociala  medier.  Åtta  föräldrar
anmälde  sitt  intresse  att  delta  i  studien  och  ytterligare  två  tillkom  via  personliga
kontakter. Samtliga föräldrar som deltog var kvinnor i åldrarna 34 till 48 år för vilka
medelålder var 41 år. 

Ett  av kriterierna för att  delta i  studien var att barnen adopterats  internationellt  men
vilket land barnen kom ifrån hade ingen betydelse. Ett annat kriterium var att barnens
åldrar skulle vara från 0-6 år vid adoptionstillfället,  alltså de åldrar som omfattas av
barnhälsovårdsprogrammet på BVC. Åldrarna på adoptivbarnen vars föräldrar deltog i
studien var vid adoptionen mellan 8 månader till  3,5 år för vilka medelålder  var 20
månader.

Datainsamling

En  kvalitativ  forskningsintervju  handlar  om  att  försöka  uppfatta  intervjupersonens
perspektiv  och  erfarenheter  av  det  område  som  är  tänkt  att  studeras  (Kvale  &
Brinkmann  2014,  s.  17).  I  föreliggande  studie  användes  intervjuer  som
datainsamlingsmetod.  Till  att  börja  med  informerades  föräldrarna  via  ett
informationsbrev  (se  bilaga  1)  om studiens  tillvägagångssätt,  syfte  och  hur  lång tid
intervjun beräknades ta.  Inför intervjuerna blev föräldrarna även ombedda att  skriva
under en blankett för samtycke (se bilaga 2) om att delta i studien. Av praktiska skäl
delade författarna upp intervjuerna till studien. Efter att samtliga föräldrar läst brevet
tackade alla ja till  att delta. Tid för intervjun valdes av föräldrarna men val av plats
styrdes av var de bodde. Fyra av intervjuerna var personliga möten och de övriga via
telefon.  Samtliga  intervjuer  spelades  in  och  intervjuernas  längd  varierade  från  19
minuter till 65 minuter.

En  intervjuguide  är  ett  underlag  som  ska  forma  intervjun  och  en  halvstrukturerad
intervjuguide omfattar enbart några ämnen av det intervjun ska innehålla samt förslag
på olika frågor. Det är sedan den som utför intervjun som får bedöma hur noggrant
intervjuguiden ska följas (Kvale & Brinkmann 2014, s. 172). Vid studiens intervjuer
användes  samma  halvstrukturerade  intervjuguide  (se  bilaga  3)  med  de  inledande
frågorna: ”Berätta om vilka ni är i er familj och hur gamla ni är?” och ”Kan du berätta
lite om adoptionen som exempelvis från vilket land barnet kommer ifrån och lite om
barnets bakgrund”. Därefter följde en öppen huvudfråga: ”Hur upplevde ni det första
mötet med BVC när det gäller anknytning?” som inriktade sig mot studiens syfte. De
påföljande frågorna styrdes av hur föräldrarna svarat på de inledande frågorna. Många
föräldrar  gav  väldigt  innehållsrika  svar  på  de  inledande  frågorna  vilket  gjorde  att
författarna  kunde utesluta  vissa frågor  som redan besvarats.  Författarna  ställde  även
följdfrågor som exempelvis ”Kan du berätta mer...” eller ”Hur menar du?” för att få en
mer utförlig förklaring.  

En provintervju, som också ingår i resultatet, genomfördes först för att se om frågorna
svarade  an  på  studiens  syfte.  Efter  att  den  genomförts  lyssnade  författarna  igenom
materialet  för  att  båda  skulle  kunna  utföra  liknande  intervjuer.  Intervjuguiden
kompletterades  med  ytterligare  en  fråga:  ”Vilken  typ  av  stöd/kunskap  från  BVC-
sköterskorna skulle ni önska fanns när det handlar om anknytning?” 
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Kvalitativ innehållsanalys

Den  kvalitativa  innehållsanalysen  kan  framställas  på  olika  tolkningsnivåer  och
variationer i materialet beskrivs genom att framhäva likheter och olikheter. En nivå av
tolkning är den manifesta nivån, vilket innebär att försöka förstå det som beskrivs för att
så småningom presentera resultatet i form av kategorier. Vid en latent tolkningsnivå har
den bakomliggande meningen i texten plockats fram och teman har kunnat identifieras
(Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 189). Författarna har i studien nått fram till
en manifest nivå med två kategorier. Här nedan beskrivs analysprocessen steg för steg: 

Efter  genomförandet  av  intervjuerna  transkriberades  materialet  ordagrant  där  varje
harkling, hostning och hummande skrevs ner. Det var en tidskrävande process då det
ibland  var  svårt  att  höra  på  inspelningen  vad  som  sades.  Därefter  lästes  samtliga
intervjuer  igenom av  båda  författarna  ett  flertal  gånger  för  att  bekantgöra  sig  med
intervjumaterialet som helhet. Meningsbärande enheter som svarar an på studiens syfte
togs gemensamt ut av författarna (tabell 1) genom att texten först markerades med en
färgpenna och sedan klipptes ut. Nästa steg i analysprocessen var att kondensera ner
meningarna och abstrahera dessa till en kod. Momentet utfördes av författarna var och
en för sig genom att  materialet  delades upp samt att det centrala  budskapet togs ut.
Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 190-191) skriver att kondensering innebär
att meningarna framställs på en mer lätthanterlig nivå utan att någon central betydelse
försvinner och att koden speglar studiens innehåll på ett kortfattat sätt. 

Genom att klippa ut koderna delades de in i underkategorier och vidare in i kategorier
som  ger  svar  på  ordet  ”Vad?”.  Momentet  gjordes  om  vid  flera  tillfällen  då
underkategorierna kunde passa in under flera kategorier. 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys
Meningsenhet Kondenserad

meningsenhet
Kod Underkategori Kategori 

Det skulle vara 
väldigt 
värdefullt...att 
skapa någon sorts 
föräldragrupp för 
adoptivföräldrar 
som gjort och gör 
samma resa.

Värdefullt om 
BVC kunde 
starta 
föräldragrupp 
för 
adoptivfamiljer.

Önskvärt med 
föräldragrupp.

Att få möta 
andra i samma 
situation

Behov av stöd

Men jag blev 
väldigt mycket 
ifrågasatt av BVC 
om varför jag var 
hemma med 
henne, varför hon 
inte gick på dagis?

BVC ifrågasatte
varför jag var 
hemma med 
barnet och 
varför barnet 
inte gick på 
dagis.

Ifrågasatte 
varför barnet 
inte gick på 
dagis

Att få olika 
bemötanden

Attityder och 
förhållningssätt
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Etiska överväganden

Forskning på människor kräver tillstånd från en etikprövningsnämnd innan studien kan
genomföras, såsom ett stort forskningsprojekt (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 99-101).
Enligt SFS § 2 (2003:460) är det inget krav att ansöka om etikprövning för en studie
som genomförs på grund- eller avancerad nivå inom högskolan. Trots att det inte krävs,
måste  etiska aspekter beaktas och etiska överväganden göras. Enligt vetenskapsrådet
(2002,  ss.  5-6)  finns  det  fyra  forskningsetiska  principer  som  visar  vägen  för  det
förhållningssätt  forskaren  bör  ha  till  deltagarna.  Principerna  är:  informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

Informationskravet  innebär  att  deltagarna  informeras  om  studiens  syfte  och  de
förutsättningar  som är gällande.  Deltagarna ska även upplysas  om att  deltagandet  är
frivilligt  och  kan  avslutats  när  som helst  (Vetenskapsrådet  2002,  s.  7).  Författarna
sammanställde ett informationsbrev som sändes ut via mail ett par dagar innan intervjun
genomfördes till samtliga föräldrar som ville delta.

Samtyckeskravet handlar om att forskaren får ett medgivande från deltagarna som har
valt att delta i studien (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). Föräldrarna som deltog i den här
studien skrev under samtycket innan intervjuerna påbörjades och vid telefonintervjuerna
gav  föräldrarna  sitt  muntliga  medgivande.  Formuläret  skrevs  därefter  under  av
författarna med föräldrarnas godkännande.

Begreppet  konfidentialitet  betyder  att  information  som deltagarna  har  lämnat  ut  ska
bevaras  på ett  sådant  sätt  att  den enskilde deltagaren  inte  kan avslöjas.  Detta  gäller
speciellt sådant material med etisk karaktär (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). De inspelade
intervjuerna  som använts  till  denna  studie  har  sparats  ner  på  datorns  hårddisk  och
samtyckesformulären har förvarats på ett säkert ställe. Efter genomförd studie kommer
alla inspelade intervjuer att raderas.

Nyttjandekravet omfattar betydelsen av att det är viktigt att informera om att studiens
resultat endast kommer att användas i forskningssyfte. Materialet bör ej användas så att
den enskildes privatliv påverkas (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). Denna information gavs
till föräldrarna som deltog i studien.

Författarnas förförståelse

Förförståelse innebär  författarnas tidigare upplevelser  och kunskap inom det område
som ska studeras. Ett hinder med den egna förförståelsen kan vara att den inverkar på
studien. Förförståelsen kan också vara en tillgång för att finna nya klarheter i studien
(Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 197). Inför uppstarten av studien diskuterade
författarna igenom sin förförståelse kring det valda ämnet.  Båda var överens om att
adoption och anknytning är ett komplext och outforskat ämne. Författarnas förförståelse
understryker även att BVC-sköterskor har en viktig roll när det handlar om råd och stöd
till vilken nybliven familj som helst. 
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RESULTAT

Resultatet  presenteras  i  kategorier  och  underkategorier,  vilka  beskrivs  nedan  i
tabellform, se tabell 2. 

Tabell 2. Underkategorier och Kategorier 
Underkategori Kategori 

Behov av samtal och information om anknytning 
Att få möta andra i samma situation 
Behov av stöd och uppföljning 
Behov av råd och hjälp

Behov av stöd

Att vara insatt i och visa kunskap om adoptivbarn
Att få olika bemötanden
Att se hela familjen

Attityder och förhållningssätt

Behov av stöd

Under den här kategorin finns underkategorierna: ”Behov av samtal och information om
anknytning”, ”Att få möta andra i samma situation”, ”Behov av stöd och uppföljning”
och ”Behov av råd och hjälp”. I resultatet framkommer att föräldrarna har behov av att
samtala kring anknytningens betydelse med BVC-sköterskorna. Det är också värdefullt
för föräldrarna att BVC-sköterskor ger konkreta råd till familjen.

Behov av samtal och information om anknytning 

Samtal om anknytning med BVC-sköterskor är något föräldrarna upplever att de vill ha
mer av då det kan ha varit längesedan som de gick en föräldrautbildningen där de fick
höra  om  anknytningens  betydelse.  Föräldrarna  saknar  även  information  om
anknytningens  betydelse,  olika  anknytningsmönster  samt  hur  anknytningen  kan
utvecklas över tid när barnet växer upp. Även information om tecken på om barnet inte
knutit an är något föräldrarna skulle vilja veta mer om. En förälder uttrycker behov av
att  få  information  kring  hur  anknytningsproblem  kan  yttra  sig  vid  olika  åldrar.
Informationen kan underlätta för föräldern att bli mer förberedd och agera tidigare om
problem skulle uppstå. 

Föräldrarna vill även ha möjlighet att ställa frågor om vad de ska tänka på för att få en
bra relation till barnet. De vill även få en bekräftelse från BVC-sköterskor att de ”gör
rätt”  i  samspelet  med  barnet  vilket  är  betydelsefullt.  Föräldrarna  understryker  att
anknytning och bildandet av familjen är det centrala vid en adoption och uppskattar om
BVC-sköterskor kan hänvisa familjen vidare till en psykolog om anknytningen behöver
klargöras. Några föräldrar berättar att då de inte fick tillräckligt med stöd från BVC-
sköterskan slutade de fråga om anknytning och vände sig hellre till familj och vänner.

Att få bolla och få antingen veta att det vi gör är bra och det
verkar som att det här kommer att fungera eller om det finns
problem så skulle det vara skönt att få prata med någon om det.

(Förälder 3)
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För att föräldrarna ska få det stöd de uttrycker ett behov av understryker de att BVC-
sköterskor  behöver  mer  förståelse  för  anknytningens  betydelse  för  adoptivfamiljen.
Föräldrarna  upplever  att  det  saknas  kunskap  hos  BVC-sköterskor  om  hur  olika
anknytningsmönster kan yttra sig i barnets beteende. Därför uppfattar föräldrarna att det
är angeläget att BVC-sköterskor har större förståelse för att alla adoptivbarn är olika
med varierande behov. Enligt föräldrarna kan det bero på hur gammalt barnet är vid
adoptionen, personlighet och vad barnet varit med om tidigare. Detta tror föräldrarna
kan påverka anknytningen. Några föräldrar upplever att BVC-sköterskor sällan tar upp
och samtalar om anknytning medan andra föräldrar känner att de BVC-sköterskor med
intresse för adopterade barn lättare verkar kunna se anknytningens betydelse. 

De var helt fantastiska och var förstående...hon var specialiserad
på just adoptioner och hade mycket kunskap om  anknytningen.

(Förälder 2)

Att få möta andra i samma situation

För att undvika känslan av att vara utelämnad poängterar föräldrarna att det skulle vara
värdefullt  att  få  möta  andra  familjer  i  samma  situation.  Föräldrarna  uttrycker  även
behov av att BVC kan anordna föräldragrupper där familjer i liknande situationer kan
träffas  och  som  gjort  samma  resa.  Styrkan  i  att  möta  andra  familjer  och  utbyta
erfarenheter med varandra understryker föräldrarna är viktigt.  En förälder berättar att
när  en  föräldragrupp  efterfrågades  hänvisade  BVC-sköterskan  familjen  till  öppna
förskolan med adopterade barn. 

Ett förslag från föräldrarna är att BVC-sköterskor kunde dela ut information vid första
träffen som inriktar sig mot anknytning och adoption. Detta uppfattar föräldrarna skulle
kunna minska känslan av utanförskap. 

Boken  jag  nämnde  ”Anknytning  i  adoptivfamiljens  vardag”
skulle vara värdefull för alla adoptivfamiljer att få från BVC 

(Förälder 3)

Behov av stöd och uppföljning  

Det framkommer i intervjuerna att uppföljningarna på BVC varierar både vad gäller
tidsintervall  och  ändamålen  med  besöken.  Några föräldrar  berättar  att  en  del  BVC-
sköterskor endast väljer att följa upp barnet med avseende på den biologiska åldern och
barnhälsovårdsprogrammets  schema.  Ytterligare  några  föräldrar  framhåller  att  BVC-
sköterskorna inte tar hänsyn till att familjen är nybildad eller att barnet har en annan
bakgrund. Ett exempel ges av en förälder som handlar om ett besök på BVC där ett fyra
år gammalt barn förväntades klara av en 4-årskontroll trots att den biologiska åldern har
hämmats av uppväxtmiljön. En annan förälder beskriver de första besöken med BVC-
sköterskan som väldigt konstiga. BVC-besöken bokades in med täta mellanrum, vilket
var värdefullt men att väga och mäta vid varje besök var inte så väsentligt då barnet var
över två år då det adopterades. Föräldern upplever att BVC-sköterskan gick efter en
standardrutin för ett spädbarn. Några andra föräldrar uttrycker att vid första mötet med
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BVC-sköterskorna fick de samma information som föräldrar med ett biologiskt nyfött
barn. 

Hon kom på hembesök  och  hade  med  sig  bebisböcker....Hon
drog allting som man drar med förstagångsföräldrar och kunde
inte tänka utanför boxen 

(Förälder 8)

En förälder berättar att de hänvisades till den öppna mottagningen av BVC-sköterskan
om de ville ses oftare. Att få detta råd med ett barn som precis kommit till familjen vid
18 månaders ålder och där nästa besök var vid 2,5 år kändes inte bra. Föräldern påpekar
att det fanns risk för problem som kunde uppstå då barnet nyligen kommit till familjen.
Ytterligare några föräldrar påpekar att de fick vänta länge på det första BVC-besöket.
Att få träffa olika BVC-sköterskor vid varje tillfälle kändes inte bra säger en annan
förälder.  En nybildad adoptivfamilj  har oftast andra behov och förutsättningar  än en
familj med biologiska barn. Det hade varit bra att få träffa samma BVC-sköterska för att
uppföljningen ska bli så optimal som möjligt, framhåller föräldern. 

Ja vi ringde väl till BVC och fick en tid...det var säkert minst två
månader efter att vi hade kommit hem...ja det kändes lite sådär 

(Förälder 3)

Föräldrarna  upplever  att  de  BVC-sköterskor  som  visar  intresse  och  kunskap  om
adoption är mer förstående över att de är en ny familj och erbjuder tätare besök i början.
De understryker att tidsintervallet för besöken nästan är som för en familj med ett nyfött
biologiskt barn och som sedan glesas ut allteftersom föräldrarna känner sig trygga. De
kontroller  som utförs vid olika åldrar på barnet anpassas av duktiga BVC-sköterskor
framhåller föräldrarna.

Behov av råd och hjälp

Adopterade barn kan uppvisa olika beteenden som har samband med barnets bakgrund.
Detta kan medföra att föräldrarna behöver få konkreta råd och stöd från BVC-sköterskor
för att främja en trygg anknytning. De råd som föräldrarna fått av BVC-sköterskor kring
anknytning beskrivs som bristfälliga eller att råden uteblir. Några föräldrar berättar att
deras barn har haft  problem med sömnen där råden från BVC-sköterskorna inte alls
fungerat relaterat till den bakgrund barnet har med sig. De berättar att sömnbesvären
kan underlättas av trygghet och närhet vilket barnet får om familjen sover tillsammans
under natten. Av BVC-sköterskorna gavs rådet att det är viktigt att barnet lär sig att sova
i  egen  säng,  något  som blir  motsägelsefullt  med  tanke  på  anknytningen  poängterar
föräldrarna. En av föräldrarna ignorerade råden de erhöll om barnets sömnbesvär och
gick på sin intuition. Ytterligare en förälder vände sig till en Facebook-grupp för att få
konkreta råd.

Jag vet att hon sa en gång att: det är ju bra om ni försöker att
få honom att sova i egen säng. Och nu i efterhand så förstår jag
inte alls det kan jag säga 

(Förälder 6)
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En  BVC-sköterska  som  har  lång  erfarenhet  av  adoptivfamiljer  gav  en  helt  annan
rekommendation: 

Ta in henne, hon skall inte sova i sitt rum…sover hon med er så
får hon en stor del av tryggheten

(Förälder 2)

Ytterligare  en  förälder  berättar  om sitt  barns  problem med  ångest.  Barnet  kunde få
ångest då de var iväg någonstans, vilket yttrade sig i att det bara skrek och ville hem.
När  problemet  var  ohållbart  vände sig föräldern  till  BVC-sköterskan men  fick  inga
konkreta  råd.  Föräldern  uttrycker  att  det  hade  varit  värdefullt  om  BVC-sköterskan
kunde bistå med några tips.

Attityder och förhållningssätt 

BVC-sköterskors attityder och förhållningssätt är något som föräldrarna pratar om vid
intervjuerna. Det kan exempelvis handla om sättet att kommunicera på och bemötandet
av familjerna.  Föräldrarna understryker att det är viktigt att BVC-sköterskor ser hela
familjen och att de är insatta inom området adoption. Den här kategorin är uppbyggd
utifrån underkategorierna: ”Att vara insatt i och visa kunskap om adoptivbarn”, ”Att få
olika bemötande” och ”Att se hela familjen”.

Att vara insatt i och visa kunskap om adoptivbarn

Föräldrarna beskriver att det är en trygghet för familjen om BVC-sköterskor är insatta i
och visar kunskap om adopterade barn. Detta bidrar till att familjen får möjlighet till att
få den hjälp de behöver. Några föräldrar värdesätter BVC-sköterskors genuina kunskap
och att de får möjlighet att vara som vilken nybliven familj som helst. Att ha adoption
som sitt specialområde förekommer hos BVC-sköterskorna och det upplevs värdefullt. 

Hon har liksom full koll på senaste forskningen 
(Förälder 4)

En förälder som upplever att BVC-sköterskan inte var insatt i adoptivbarns olika behov
ställde en fråga: ”Har du erfarenhet av adoptivfamiljer och adopterade barn?” Svaret
blev:  ”Jag  vet  tillräckligt”.  Detta  svar  gjorde  att  familjen  tappade  tillit  till  BVC-
sköterskan och valde att byta till en annan barnavårdscentral. Samma förälder uttrycker
hur värdefullt det är att få träffa BVC-sköterskor som visar sin kunskap kring adoption.
Eftersom  det  förhållandevis  är  få  barn  som  adopteras,  är  det  förståeligt  att  BVC-
sköterskor  inte  kan  vara  uppdaterade  på  alla  områden  säger  en  annan  förälder.  Ett
förslag  kan  vara,  att  det  finns  en  manual  på  internet  om  adoption  som  BVC-
sköterskorna kan använda sig av när de träffar adoptivfamiljer föreslår en förälder. 

Att få olika bemötanden

Föräldrarnas  upplevelser  av  BVC-sköterskors  bemötande  är  genomgående  positivt
vilket  är  en  viktig  förutsättning  för  att  kunna  samarbeta  med  familjen.  Att  BVC-
sköterskor är kunniga, lugna och lyhörda är en trygghet. Några föräldrar upplever ett

13



ifrågasättande  beteende  av  BVC-sköterskorna  då  de  blivit  kritiserade  för  att  de
fortfarande var hemma med barnen. Enligt föräldrarna har BVC-sköterskorna påpekat
att det var viktigt för barnen att gå på förskolan. Detta är inte bra för anknytningen om
barnet  inte  knutit  an  ordentligt  och  inte  varit  i  sin  nya  familj  så  många  månader.
Föräldrarna beskriver osäkerhet i samband med den ifrågasättande attityden av BVC-
sköterskan, gällande varför barnet inte gick på förskolan. En av familjerna kontaktade
en adoptionsorganisation för att få bekräftelse på att de gjorde rätt som var hemma med
barnet.  Föräldrarna  beskriver  även  upplevelser  av  ett  nonchalant  bemötande  med
attitydproblem  bland  de  BVC-sköterskor  som  uppvisade  bristande  kunskap  kring
adoptivfamiljernas situation.  Slutligen uttrycker en förälder upplevelsen av att  BVC-
sköterskan var mer ifrågasättande än stödjande. 

...kände  inget  förtroende  för  henne...hennes  attityd  var  så
konstig 

(Förälder 2)

Att se hela familjen

Föräldrarna  framhåller  att  det  är  viktigt  att  BVC-sköterskor  ser  hela  familjen  vid
besöken och inte bara fokuserar på barnet. De understryker att BVC även är till för dem.
Likaså  finns  ett  behov  av  föräldrarna  att  pappan  inkluderas  i  sammanhanget  kring
anknytning då mannen ofta glöms bort. En förälder beskriver att barnet kan välja en av
föräldrarna att knyta an till medan den andra föräldern blir åsidosatt. De upplever att det
är viktigt att BVC-sköterskor bjuder in hela familjen för att se på anknytningen. Enligt
dem är  det  även  betydelsefullt  att  BVC-sköterskor  fångar  upp  och  vågar  fråga  hur
familjen  mår  då  det  innebär  en  stor  omställning  att  få  ett  adopterat  barn  med  en
bakgrund att  ta  hänsyn till.  När föräldraskapet  inte blev som förväntat,  uttrycker  en
förälder att det hade varit bra att få prata med BVC-sköterskan om sin egen situation. 

Det  är  viktigt  att  man  ser  till  hela  familjen.  Oftast  är  det
kvinnan man tittar på...Att man bjuder in båda föräldrarna och
ser på anknytningen 

(Förälder 4)

DISKUSSION

Diskussionen inleds med en metoddiskussion där författarna beskriver hur studien gick
till.  Studiens styrkor och svagheter diskuteras samt överförbarhet till  andra områden.
Resultatdiskussionen  innehåller  vad  studien  kommit  fram  till  och  författarnas  egna
reflektioner kring det valda ämnet. 

Metoddiskussion

Att  utföra  en  kvalitativ  intervjustudie  innebär  att  försöka  fokusera  på  att  förstå
deltagarnas  upplevelser  och  tydliggöra  dem  utifrån  deras  perspektiv  (Kvale  &
Brinkmann 2014, s. 17). Valet av metod ansågs därför lämplig i föreliggande studie då
det  gav  författarna  möjlighet  till  att  ta  del  av  föräldrarnas  perspektiv  av  hur  BVC-
sköterskan arbetar med anknytning.  
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Författarna fick hjälp med att söka upp deltagare genom olika adoptionsorganisationer
och  lade  ut  en  förfrågan  via  sociala  medier  med  hänsyn  till  sekretessen.  Då
informationen  låg  ute  på  sociala  medier  kunde  deltagarna  själva  ta  kontakt  med
författarna om de var intresserade.  Det var inga svårigheter  att  få tag i  det önskade
antalet föräldrar utan författarna blev tvungna att tacka nej till några. Studiens styrka är
att föräldrarna som deltog hade stort intresse och erfarenhet av anknytning vilket gav
mer detaljerade svar. Något som kan vara en svaghet med studien är att det endast var
kvinnor som valde att  låta  sig intervjuas. Detta medför att  studien riskerar att  missa
männens åsikter  och erfarenheter.  Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s.  198)
framhåller att tillvägagångssättet för valet av studiens deltagare kan påverka giltigheten
i resultatet. 

För att få en bra grund och en variationsbredd till studien deltog tio föräldrar och efter
att fem intervjuer hade genomförts visade sig ett liknande svarsmönster hos föräldrarna.
Därför ansågs antalet föräldrar vara tillräckligt. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008,
s. 175) skriver att det är svårt att bestämma antalet deltagare innan studien är påbörjad.
Ju mer komplicerat ett område är desto fler deltagare behövs än om ämnet är vardagligt
förekommande. 

Vid intervjuerna ansåg författarna att intervjuguiden var till god hjälp med tanke på att
intervjuerna  genomfördes  enskilt  vilket  var  en  styrka  med  studien.  Intervjuguiden
underlättade för författarna att  hålla sig till  ämnet.   Följdfrågorna som användes var
exempelvis:  ”Hur  menar  du  då?”,  ”Kan du beskriva  mer?”  och Berätta  mer...”  gav
föräldrarna  ytterligare  möjlighet  att  beskriva  sina  upplevelser  och  svaren  blev
variationsrika. Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 198) framhåller att om fler
personer intervjuar finns möjlighet till en större variation i svaren.  

Något båda författarna reflekterade över var att en intervju kräver stor koncentration.
Det var svårt att veta när författarna aktivt behövde gå in och styra intervjun istället för
att bara följa med i samtalet. Författarna anser att detta var en svaghet då det fanns risk
att inte få med det väsentliga i intervjun. Vid telefonintervjuerna upplevdes detta vara
extra svårt då det inte fanns möjligt att tolka ansiktsuttryck. Samtidigt upplevdes en mer
avslappnad stämning mellan båda parter vid telefonintervjuerna. Anledningen till att det
även blev telefonintervjuer berodde dels på att föräldrarna inte hade möjlighet att träffas
på grund av familjesituationen men också på att de var boende i andra delar av landet.
Kvale  och  Brinkmann  (2014,  s.  190)  framhåller  att  genom  att  använda  sig  av
telefonintervju kan studien få en större spridning geografiskt. 

Tidsintervallet  på intervjuerna varierade på grund av att  några föräldrar uttryckte att
vissa frågor blev för privata. Exempelvis: ”Berätta om barnens bakgrund” eller ”Hur
upplever du anknytningen/samspelet med ditt/dina barn?” När föräldrarna besvarade en
sådan fråga  sa  de  antingen  ifrån  och ville  inte  kommentera  eller  också  blev  svaret
väldigt kortfattat. Författarna upplevde ändå att alla intervjupersonerna gav tillräckliga
svar som svarade an på studiens syfte. Kvale och Brinkmann (2014, ss. 99-107, 207)
skriver att det är vanligt att etiska frågeställningar kan visa sig under en intervju och
därför bör dessa frågor tas hänsyn till. Enligt Thorén–Jönsson (2012, s. 142) är en viktig
del  av  planeringen  kring  en  studie  att  fundera  över  vilka  etiska  problem som kan
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uppkomma. Att ta hänsyn till  intervjupersonerna är väsentligt  då det under intervjun
berättar om personliga upplevelser som kan vara känsliga.

Den  större  delen  av  analysprocessen  har  författarna  arbetat  tillsammans  men  vid
kondensering  och  kodning  delades  arbetet  upp.  Det  var  värdefullt  att  författarna
arbetade tillsammans när de meningsbärande enheterna togs ut eftersom studiens syfte
hela  tiden  måste  finnas  med  i  reflekterandet.  Därför  var  det  bra  att  diskutera  med
varandra eftersom de meningsbärande enheterna upplevdes svåra att ta ut. Att arbetet
sedan delades  upp vid  kondensering  och kodning  anser  författarna  inte  inverkar  på
studiens  resultat  för  att  slutarbetet  med  kategorierna  och  subkategorierna  gjordes
tillsammans.  Lundman  och  Hällgren  Graneheim  (2012,  s.  198)  framhåller  dock  att
tillförlitligheten ökar när båda författarna utför analysen gemensamt. 

För att läsaren ska kunna bedöma tillförlitligheten är en möjlighet att lägga fram citat
från deltagarnas intervjuer (Elo & Kyngäs 2008, s. 112). Författarna valde däremot att
utesluta  vissa  betydelsefulla  citat  som kunde synliggöra  föräldrarnas  identitet.  Trots
detta hoppas författarna att trovärdigheten av studien inte påverkas. 

Överförbarhet  innebär  i  vilken  omfattning  som  resultatet  kan  överföras  till  andra
situationer. För att lättare avgöra resultatets överförbarhet är det betydelsefullt att hela
forskningsprocessen,  från  exempelvis  urval  till  analysen,  redovisas  så  utförligt  som
möjligt (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 198-199). Författarna understryker
att studiens resultat kan användas och är överförbart till olika områden inom vården,
exempelvis på alla Barnavårdscentraler i hela landet och Barn- och ungdomspsykiatrin
(BUP). 

Resultatdiskussion

Sammanfattningsvis  uppvisar  resultatet  att  föräldrarna  är  väl  medvetna  om  att
anknytning har en stor betydelse för det adopterade barnets uppväxt. Det tydliggörs att
föräldrarna  upplever  att  BVC-sköterskans  kunskap  kring  anknytning  och  adoption
behöver kompletteras  och att  stödet är  begränsat. Både vad gäller  den praktiska och
informativa delen. Författarna har uppmärksammat utifrån föräldrarnas berättelser att de
BVC-sköterskor som är duktiga, lyhörda och har kunskap är de som har ett brinnande
intresse för adoptivfamiljer.

Resultatet visar att ett bra stöd från BVC-sköterskor kan hjälpa familjen att bygga upp
en stabil anknytning, vilket kan förebygga eventuella problem i framtiden. Det är inte
ovanligt att barnet är äldre vid adoptionen och att de då kan bära på en ”ryggsäck” med
tidigare upplevelser. Det är något som BVC-sköterskorna bör ha med sig vid mötet med
adoptivfamiljerna. Molinari och Freeborn (2006, ss. 31-34) skriver att föräldrars behov
av  stöd  från  BVC-sköterskor  kan  vara  större  om  barnet  adopteras  då  det  är  äldre
eftersom barnet kan ha varit med om händelser som påverkar det psykiska, fysiska och
sociala  välbefinnandet.  Rikshandboken  för  barnhälsovård  (2015b)  tydliggör  att
adoptivföräldrar kan behöva mycket  stöd från BVC-sköterskor, särskilt om barnet är
äldre vid adoptionen. Föräldrarna kan behöva hjälp med att försöka tyda varför barnet
reagerar på olika sätt. Det är viktigt att tala om för föräldrarna att barnets reaktioner
oftast är normala med hänsyn till barnets bakgrund och den stora omställningen. Men
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det är också betydelsefullt att BVC-sköterskor erbjuder föräldrarna hjälp från psykolog
oavsett om det finns uttalade behov eller inte. Författarna till den här studien upplever
att föräldrarna är väldigt pålästa om att det kan förekomma problem med anknytningen
vid adoptionen. Men när barnet kanske agerar på ett visst sätt uppfattar författarna att
föräldrarna känner sig osäkra på vad beteendet kan bero på och hur de ska hantera det.
Om barnet är äldre vid adoptionen kan en psykolog vara extra viktig att anlita eftersom
det  finns  större  risk  för  exempelvis  anknytningsproblem  framhåller  författarna  till
studien.  Ett  samtal  med  psykolog  kan  ge  föräldrarna  en  möjlighet  att  få  ”reda  ut”
uppkomna funderingar kring den nya situationen. Att hänvisa till  psykolog är ett bra
förslag men bör bedömas individuellt då det kan vara resurskrävande. 

Studien har visat att trygghet är något en del av föräldrarna får när de vänder sig till
familj  och  vänner  då  BVC-sköterskor  inte  kan  infria  deras  behov.  Molinari  och
Freeborn (2006, s. 31) bekräftar att när det professionella stödet inte är tillräckligt för
adoptivföräldrarna är det vanligt att de vänder sig till sin familj. Enligt Dahlberg och
Segesten (2010, s. 121) är alla människor beroende av samverkan med andra och att de
närstående är  dem som betyder  mest.  För att  behålla  en god hälsa är  de närstående
betydelsefulla i sammanhanget. Författarna till  föreliggande studie framhåller att stöd
från närstående och vänner kan ha en positiv inverkan på adoptivfamiljens mående. Det
gör även att det sociala nätverket utökas vilket kan vara till fördel för hela familjen. 
Ett önskemål av föräldrarna i studien var att få träffa andra familjer som också adopterat
genom  att  exempelvis  BVC  anordnade  föräldragrupper.  I  Rikshandboken  för
barnhälsovård  (2015c)  nämns  att  en  del  BVC  tillhandahåller  särskilda  grupper  för
adoptivfamiljerna som kan ge familjen stöd i sina funderingar.  Grupperna är särskilt
framtagna för adoptivbarn och är inte åldersinriktade. Författarna till  den här studien
betonar  att  en  föräldragrupp  kan  minska  känslan  av  utanförskap  och  skapa  kontakt
mellan familjerna samtidigt som familjens mående stärks. En föräldragrupp, kan vara ur
ett hälsofrämjande perspektiv, ett bra forum, där adoptivfamiljer kan utbyta erfarenheter
och upplevelser med varandra. Gruppen kan även skapa kontakt mellan familjerna och
stärka familjens mående. Då föräldragrupperna ofta leds av BVC-sköterskor finns också
möjlighet  att  ta  del av den professionella  kunskap som BVC-sköterskorna har kring
exempelvis anknytning. Men finns det verkligen möjlighet att BVC anordnar sådana
grupper för adoptivfamiljer då det inte adopteras så många barn till Sverige idag? Det
hade kanske varit möjligt i storstäderna men antagligen inte i glesbygden. 

En betydelsefull  upplysning som framkom i studien var att  BVC-sköterskor behöver
tänka utanför ramarna vid besöken med adoptivbarnen. Barnets anknytning till familjen
är  ständigt  pågående  och  det  är  därför  viktigt  att  prioritera  anknytningen  vid  de
åldersrelaterade  hälsoundersökningarna  istället  för  att  fokusera  på  att  checka  av
momenten som ingår i basprogrammet. Detta förstärks av Smit (2010, ss. 255-257) som
framhåller att adoptivbarn har varierande behov och inte bör jämföras med barn som är
uppväxta i sin biologiska familj även om åldern är den samma. Därför är det bra om
BVC-sköterskan är uppmärksam på de speciella behov som kan uppstå med tanke på
barnets  förflutna.  Rykkjes  (2007,  ss.  507-514)  föreslår  att  särskilda
uppföljningsprogram skulle  kunna vara värdefulla  för adoptivfamiljerna för att  möta
deras, jämfört med biologiska familjers, speciella behov. 
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I Rikshandboken för barnhälsovård (2015d) beskrivs att kontakten med BVC ska rätta
sig efter adoptivfamiljens behov. Där finns även ett förslag på hur basprogrammet kan
anpassas för adoptivbarn. Rikshandboken understryker bland annat att det första mötet
med BVC rekommenderas 1-7 dagar efter hemkomsten från adoptionslandet. Vad som
ska  utföras  vid  varje  kontroll  tas  även  upp  i  basprogrammet.  Förslaget  på
individanpassat program som Rikshandboken för barnhälsovård ger för adoptivfamiljer,
håller författarna till föreliggande studie med om kan vara till god första hjälp för BVC-
sköterskor  i  mötet  med  adoptivfamiljerna.  Det  hade  också  varit  en  fördel  om
arbetsgivaren erbjöd utbildningar inom adoptionsområdet för att hålla BVC-sköterskor
uppdaterade. Likaså hade det varit en god hjälp med ett utbildningsprogram framtaget
på  internet  där  BVC-sköterskor  själva  kan  gå  in  och  uppdatera  sin  kunskap  kring
adoptionsrelaterade frågor vid behov. 

I  resultatet  framkommer  att  många  av  de  råd  som  föräldrarna  erhåller  från  BVC-
sköterskor uppfattas som felaktiga. Murphy (2009, s. 213) beskriver hur väsentligt det
är för BVC-sköterskan att vara medveten om och ha kunskap om olika tecken som barn
kan  visa  vid  anknytningssvårigheter  för  att  kunna  hjälpa  föräldrarna.  Det  är  även
betydelsefullt att BVC-sköterskan tar sig tid med familjen för att lugna deras eventuella
oro. Författarna till studien reflekterar över att det är betydelsefullt att BVC-sköterskor
på  ett  respektfullt  sätt  kan  förmedla  sina  kunskaper  till  föräldrarna  för  att  inge  ett
förtroende. Samtidigt kan samarbetet med familjen stärkas genom att visa ödmjukhet
och lyhördhet inför föräldrarnas eventuella frågor.

Adoptivföräldrarna i studiens intervjuer upplever en kunskapsbegränsning när det gäller
betydelsen av föräldrarnas anknytning till  barnet hos BVC-sköterskor.  Enligt Rykkje
(2007, ss. 507-514) är det betydelsefullt med ökad kunskap från BVC-sköterskan för
den komplexitet som kan uppstå i och med en adoption. Även Singer och Krebs (2008,
ss. 170-172) framhäver att det är viktigt att BVC-sköterskan försöker vara förstående.
Detta kan stärka lyhördheten och medföra att BVC-sköterskan lättare uppmärksammar
adoptivfamiljernas olika behov. Något även Foli (2012, s.213) skriver, att 96 % av de
sjuksköterskor som har kontakt med adoptivfamiljer anser att en utbildning som speglar
adoptivbarns särskilda behov kan hjälpa dem att möta adoptivfamiljerna på ett bra sätt.
Det skulle kunna finnas en risk, enligt författarna i föreliggande studie, att adoptivbarn
särbehandlas med de olika program och åtgärder som finns till hands. När det i grunden
handlar  om  att  det  är  föräldraskapet  som  kan  se  annorlunda  ut  och  där  olika
förutsättningar är viktiga att ta hänsyn till från samhället.

För att föräldrarna ska känna förtroende för BVC-sköterskor har bemötandet en viktig
roll visar resultatet i studien. Tillmötesgående BVC-sköterskor med en öppen attityd där
föräldrarna inte känner sig ifrågasatta i sitt föräldraskap anser föräldrarna är en trygghet.
Författarna till studien funderar på om det kan bero på att föräldrarna är känsliga för
BVC-sköterskors  attityder  och  förhållningssätt.  Detta  i  sin  tur  kanske  beror  på  att
föräldrarna känner av en yttre press från samhället om att de ska vara ”perfekta”. Att
BVC-sköterskor bekräftar adoptivföräldrarna och tar sig tid för ett  samtal kan stärka
hela familjen. Foli (2012, s. 215) belyser att BVC-sköterskans bemötande bör inkludera
en icke dömande attityd samt att kunna lyssna och möta familjen där de befinner sig.
Författarna till studien betonar att många föräldrar i dagens samhälle är väl insatta i sin
situation  och pålästa  eftersom de lätt  kan  inhämta  information  från internet.  Det  är
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därför  värdefullt  för  BVC-sköterskor  att  i  möjligaste  mån hålla  sig  à  jour  med  den
senaste kunskapen kring ämnet. Något även Foli (2012, s. 215) kommer fram till att
BVC-sköterskorna själva anser att de bör vara uppdaterad på den senaste forskningen
kring  anknytning  för  att  kunna ta  hand om adoptivfamiljens  eventuella  känslo-  och
beteendemässiga problem. 

Slutsatser och framtida forskning 

I den roll som BVC-sköterskor har är det väsentligt att inte generalisera det adopterade
barnet och jämföra det med ett barn som växt upp med sin biologiska familj. Det är
viktigt att ha med sig en förståelse för att adopterade barns olika beteenden kan ha en
förklaring till tidigare uppväxt och inte alltid är trots. Ett förslag från föräldrarna vid
första BVC-besöket är att lämna ut boken ”Anknytning i adoptivfamiljens vardag” av
Sara Larsson. Detta är en bok som ger praktiska tips och råd för vad en adoptivfamilj
kan tänka på när det handlar om anknytning. Ett önskemål från föräldrarna är att finns
en föräldragrupp i BVC:s regi där de kan möta andra familjer som adopterat. Genom att
upptäcka  och  sätta  in  förebyggande  åtgärder  redan  under  BVC-åren,  kan  riskerna
minska för att det ska uppstå adoptionsrelaterade problem senare under uppväxten. En
förhoppning  är  att  studiens  resultat  kan  användas  till  att  öka  BVC-sköterskors
medvetenhet om hur viktig anknytning är för en adoptivfamilj. 
När det handlar om framtida forskning hade det varit intressant att ta reda på hur BVC-
sköterskor ser på anknytningsrelaterade frågor när det handlar om adoption. Det hade
även varit  spännande att  undersöka på vilket  sätt  BVC-sköterskorna ser på det stöd
gällande anknytning som adoptivföräldrar får till sig från BVC. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Brev till föräldrarna 

Till berörd adoptivförälder
Vi  är  två  distriktssköterskestuderande  vid  Högskolan  i  Borås  som  skall  skriva  ett
examensarbete  på  magisternivå.  Vårt  syfte  med  arbetet  är  att  ta  reda  på
adoptivföräldrars upplevelser av mötet med och stöd från BVC. Vi skulle gärna vilja ta
del av era erfarenheter och reflektioner kring ämnet. Under vår utbildning har vi sett att
BVC-sköterskan har en viktig roll under barnets sex första levnadsår och vårt intresse
för att skriva om detta ämne beror på att vi tror att det behövs ökad kunskap på BVC för
att kunna bemöta och ge adekvat stöd till adoptivfamiljen. 

Om Ni väljer att delta i studien kommer en intervju att äga rum så snart som möjligt.
Efter  informerat  samtycke  genomförs  intervjuerna  på  en  plats  som  Ni  bestämmer
alternativt via telefon. Intervjun beräknas ta cirka 30-60 minuter och vi avser, med Er
tillåtelse att spela in intervjun. Intervjun kommer sedan i sin helhet att skrivas ut i text
och  analyseras.  Intervjumaterialet  kommer  att  behandlas  konfidentiellt.  Resultatet
kommer att redovisas så att ingen enskild person kan identifieras. Ni har rätt att när som
helst avbryta deltagandet i studien utan att motivera varför. Kontakta oss gärna om Ni
har några frågor!

Med vänliga hälsningar

Somali Hedström, leg sjuksköterska Anna-Carin Holm, leg sjuksköterska
Tel: xxx-xxxxxx Tel: xxxx-xxxxxx
mail: xxxx@xxxx.xx mail: xxxx@xxxxx.xx

Handledare för arbetet är Katarina Karlsson, Universitetslektor vid Akademin för vård,
arbetsliv  och välfärd,  Sektionen för  vårdvetenskap på Högskolan i  Borås.  Tel:  xxx-
xxxxxx, E-mail: xxxxxxx@xxxx.xx
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Bilaga 2: Informerat samtycke 

Informerat samtycke

Jag har fått muntlig och skriftlig information om en studie som syftar till att ta reda på 
hur föräldrar upplever det stöd som finns att tillgå från BVC kring det adopterade 
barnets anknytning. Jag har fått möjlighet att ställa frågor och har fått dessa besvarade. 
Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är frivilligt och att jag när som helst 
kan avbryta mitt deltagande utan att ange orsak. Jag samtycker till att delta i studien. 

….....................................................   ................................................................
Ort och datum Namn 
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Bilaga 3: Intervjuguide

Inledande frågor
Vilka är ni i familjen och hur gamla är ni?
När adopterade ni? Från vilket land kommer barnet/barnen? 
Hur gammal var pojken/flickan vid adoptionen?
Vad vet du om barnets bakgrund?

Huvudfrågor
Hur upplevde ni den första kontakten med BVC? Beskriv mötet.
Hur upplever du anknytningen/samspelet med ditt/dina barn?
Hur upplever ni BVC-sköterskans kunskap kring det här området?
Hur upplever ni BVC-sköterskans stöd kring det här området?
Vilken typ av stöd/kunskap från BVC-sköterskorna skulle ni önska fanns när det handlar om 
anknytning?

Följdfrågor:
Vill du utveckla vidare?
Hur menar du då?
Kan du beskriva mer?
Ge exempel...

Har du något mer som du vill berätta om?
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