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SAMMANFATTNING    
 

Det adopterade barnet har upplevt separationer, ibland bristfällig omsorg och trauman, 

vilket kan skapa en sårbarhet som kan leda till utmaningar i anknytningsprocessen. 

Vikten av en god anknytning vid adoption påverkar både barn och förälder. Barnets 

anknytning finns med och påverkar framtida förhållningssätt gällande känslomässig 

närhet och förståelse och en otrygg anknytning skapar sämre förutsättningar för en 

framtida trygghet. Som barnhälsovårdssjuksköterska är det av vikt att besitta kunskap 

om anknytning, dess framtida påverkan på individen samt det speciella behov familjer 

som adopterar har för att kunna skapa så goda förutsättningar som möjligt gällande 

anknytningsprocessen. Forskningsfältet är knapphändigt och begränsat gällande 

föräldrars upplevelser av anknytning vid adoption och de få studier som finns påvisar att 

kunskapen inom sjukvården kring adoption och adoptivfamiljers speciella behov 

upplevs bristfällig. Föreliggande studie vill genom ett livsvärldsperspektiv belysa 

föräldrars upplevelser av anknytningsprocessen.  Resultatet kan bidra till ökade 

möjligheter att förstå livsvärlden hos föräldrar som adopterar och vad som påverkar och 

kan påverkas. Detta kan i sin tur sättas i relation till övrig forskning och perspektivet av 

hållbar utveckling, för att i slutänden kunna bidra med kunskap till barnhälsovården. 

Datainsamlingen är gjord genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

adoptivföräldrar (n=11). Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys och 

resultatet presenteras, via tre huvudkategorier; Betydelse av att känna trygghet i 

föräldrarollen, Att se och möta barnets behov och Betydelse av att få bekräftelse i 

föräldrarollen. Resultatet belyser den väldiga förändring en adoption innebär, både för 

barn och förälder. Det belyser också vikten av att det finns kompetens och engagemang 

kring anknytningsprocessen hos familjer som adopterar, både hos föräldrar och hos 

barnhälsovården som möter dessa familjer. I resultatet framkommer att känslan av 

trygghet har stor påverkan på anknytningsprocessen. En dominerande andel av 

föräldrarna känner en frustration över bristande kompetens och engagemang hos 

barnhälsovårdssjuksköterskan. 
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INLEDNING 

Barnets anknytning påverkar framtida förhållningssätt gällande känslomässig närhet och 

förståelse och en otrygg anknytning skapar sämre förutsättningar för en framtida 

trygghet. För att kunna skapa så goda förutsättningar som möjligt gällande 

anknytningsprocessen för att i längden kunna främja hälsa och minska lidande är det för 

barnhälsovårdssjuksköterskor viktigt att ha kunskap om anknytning, dess framtida 

påverkan på individen, samt de speciella behov familjer som adopterar har. Då den ena 

av författarna till föreliggande studie inom kort kommer bli förälder genom adoption 

och genom författarnas nära vänskap föreligger intresse att studera fenomenet 

anknytning vid adoption närmare. Studien vill genom en kvalitativ innehållsanalys av 

semistrukturerade intervjuer belysa adoptivföräldrars upplevelser av 

anknytningsprocessen. Resultatet i denna studie kan bidra till ökade möjligheter att 

förstå anknytning och vad som påverkar och kan påverkas. Detta kan sättas i relation till 

övrig forskning och ge fördjupad kunskap till barnhälsovården för att i slutänden kunna 

bidra till förbättrad folkhälsa och en hållbar utveckling. 

 

BAKGRUND 

Adoption i Sverige 

I relation till folkmängden är Sverige det land som tagit emot flest internationellt 

adopterade barn och det adopteras i dag barn till Sverige från ca 25 olika länder fördelat 

i Asien, Europa, Afrika och Sydamerika och 2013 fanns det 56 047 utlandsfödda 

adopterade personer i Sverige (Adoptionscentrum 2016; Barnen framför allt 2016; 

Barnens vänner 2014; Statistiska centralbyrån 2013). Internationella adoptioner regleras 

av internationella konventioner samt av svensk lagstiftning. För att säkerställa skydd av 

barnen och samarbete mellan länder vid internationella adoptioner så finns 1993 års 

Haagkonvention. Konventionen gäller som svensk lag och ska bland annat garantera att 

internationella adoptioner alltid sker med hänsyn till barnets bästa, att de sker på ett 

rättssäkert sätt och att de anslutna länderna genom detta ska förhindra bortförande, 

försäljning eller handel med barn (Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps stöd 

(MFOF) 2014; Socialstyrelsen 2010). Barnet tas ifrån sin ursprungliga miljö, får en ny 

familj och beslutet är oåterkalleligt och innebär en fullständig förändring för barnet. 

Barn som adopteras har upplevt separationer och en ibland bristfällig omsorg och 

trauman. Under det senaste decenniet har internationella adoptioner till Sverige minskat 

och barnen som kommer hit har i de flesta fall kända särskilda behov såsom 

funktionsnedsättning, missbildning eller en svår social bakgrund (Rikshandboken 

Vägen till adoption 2015). Det ställs således högre och andra typer av krav på föräldrar 

som adopterar än vad det görs på biologiska föräldrar. Föräldrar som adopterar tar emot 

ett barn som har en historia som är mer eller mindre känd. De behöver därför ha 

kunskap och förståelse för att skapa förutsättningar till att barnet får en grundtrygghet. 

Innan år 2005 lade de flesta av Sveriges kommuner detta ansvar på 

adoptionsorganisationerna, vilka gav föräldrar som skulle adoptera nödvändig 

information inför adoptionen. Men genom att Sverige anslöt sig till Haagkonventionen, 

vilken säger att föräldrar som ska adoptera ska vara väl förbereda, skall ha fått 

information kring innebörden av en adoption, samt ha kunskap och förståelse för 

adopterade barn och deras behov, så kom det 2005 ett lagstadgat krav i 
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socialtjänstlagen. Detta krav innebar att de som vill adoptera ska gå en obligatorisk 

adoptivförberedande föräldrautbildning (Socialstyrelsen 2010, ss. 8–10). 

 

Barnets anknytning 

John Bowlby (1907–1990) var barnpsykiater, psykoanalytiker och forskare. Bowlby 

ifrågasatte tidigare kunskap kring barns anknytning och menade att barn har förmåga att 

skapa känslomässiga band till sina föräldrar och att dessa relationer sedermera formar 

barnets personlighet. Då barn är i behov av skydd, omsorg och närhet av någon som är 

större och visare för att överleva, så föds barnet med en förmåga att knyta 

känslomässiga band till dem som visar denna omsorg. Genom anknytningsbeteenden 

såsom gråt, skrik och leenden väcker barnet en omsorgslust hos föräldrarna och de 

känslomässiga relationerna skapas. Omsorgsbeteendet är enligt Bowlby delvis genetiskt 

men kommer även utav människans egna erfarenheter av upplevd omsorg (MFOF 2013; 

Wennerberg 2010, ss. 36–38). 

 

Barn är av naturen nyfikna och vill upptäcka sig själva och sin omvärld i syfte att 

utvecklas. För att detta ska vara möjligt måste barnet ha en grundtrygghet som bottnar i 

en säker anknytning till sina föräldrar. Föräldrarna måste finnas för barnet när det 

utforskar världen och de måste vara en trygg famn i både glädje och sorg och på så vis 

skapar de en trygg plattform (MFOF 2013). Barnet kan lita på sig själv och utvecklar 

lättare en tillit till andra samt bevarar tryggheten både i mellanmänskliga relationer och 

vid olika prövningar under livets gång (Ahnquist & Sylwan 2014, s. 6).  

 

Mary Ainsworth (1913–1999) var en amerikansk psykolog inom utvecklingspsykologi 

som vidareutvecklade Bowlbys anknytningsteori genom att visa att det fanns olika typer 

av anknytning. Hennes forskningsresultat visade att barn skapar en inre arbetsmodell 

när det är runt ett år och att denna arbetsmodell återspeglas i barnets sätt att relatera till 

sina föräldrar. Genom studier på barn och deras mammor upptäckte Ainsworth tre 

anknytningsmönster. Detta är teorin och modellen som ligger till grund för dagens 

barnhälsovård gällande barns anknytningsmönster (MFOF 2013; Broberg, Risholm 

Mothander, Granqvist & Ivarsson 2009, ss. 11, 14). Det anknytningsmönster som barnet 

utvecklar till sina föräldrar blir till en inre arbetsmodell. Om barnet känner att 

föräldrarna alltid finns till hands när det behöver skydd och tröst, så skapas det så 

kallade 1) trygga anknytningsmönstret. Dessa barn har lätt för att förstå andra 

människor, anpassar sig efter sin omgivning och kan på ett bra sätt möta stress och 

motgångar. 2) det ambivalenta anknytningsmönstret skapas när föräldrarna inte alltid 

finns närvarande när barnet är i behov av det. Det viktiga utforskandet av omvärlden 

blir begränsat och hämmat då barnet fokuserar på att hålla sina föräldrar nära sig. Barn 

med detta mönster blir ofta arga och har svårt att släppa sina föräldrar. 3) Det 

undvikande anknytningsmönstret utmärks av att barnet inte söker tröst hos föräldrarna, 

att det känslomässigt försöker klara sig själv och helst undviker närhet. För att undvika 

att bli avvisad stänger barnet av anknytningssystemet, men detta innebär inte att dessa 

barn inte känner rädsla eller otrygghet. Utöver dessa tre anknytningsmönster som 

Ainsworth beskrev har det genom senare forskning upptäckts ett fjärde 

anknytningsmönster, 4) det desorganiserade. Detta anknytningsmönster utvecklas 

genom att barnets anknytningsbeteende skapar ångest eller aggressioner hos föräldrarna 

vars reaktioner för barnet blir skrämmande och oförståeliga. Anknytningsmönstret 
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kännetecknas av att det saknar mönster och barnets beteende kan te sig svårbegripligt 

och osammanhängande (MFOF 2013; Wennerberg 2010, s. 78). En otrygg anknytning 

behöver inte innebära en otrygghet som varar livet ut. De inre arbetsmodellerna kan 

omskapas av ny kunskap och nya upplevelser och tilliten till sig själv och andra kan då 

öka (MFOF 2013; Wennerberg 2010, s. 28).   

 

Forskaren Mary Main skapade Adult Attachment Interview (AAI). Genom denna teknik 

av AAI kan den vuxnas relation till sina egna anknytningserfarenheter mätas. Main fann 

fyra olika former av anknytningserfarenheter och kunde visa på ett samband mellan 

föräldrars egna anknytningserfarenheter och det anknytningsmönster som deras barn 

utvecklar (MFOF 2013). Flertalet studier använder sig av AAI för att se adopterade 

barns anknytning till sina föräldrar. Studier visar att om åtminstone en av föräldrarna till 

adopterade barn tillhör den trygga kategorin, så har de bättre förutsättningar att skapa en 

trygg anknytning för sitt adopterade barn (Barone & Lionetti 2011, ss. 692–695; 

Barone, Lionetti & Green 2017, ss. 325–329; Lionetti, Pastore & Barone 2015, ss. 79–

84). 

 

Anknytning vid adoption 

För föräldrar som adopterar kan utmaningar i anknytningsprocessen vara många och 

tuffa. Forskning visar på att det kan ta tid innan barnet börjar lita på sina föräldrar. För 

barnet är den ”nya” föräldern bara en i raden av alla tillfälliga omsorgspersoner och tid 

behövs för att överlevnadsstrategier och andra negativa beteenden som barnet eventuellt 

utvecklat ska försvinna (Murphy 2009, s. 213; Smit 2010, s. 254). En grundförutsättning 

för att lyckas med att utveckla en trygg relation byggd på förtroende och tillit är att 

föräldrarna visar på tillgänglighet, tålamod och förståelse. Detta behövs för att göra 

barnets återhämtning från livets start så god som möjligt. Det gäller att ha förståelse för 

barnet och dess uppförande och att det är resultatet av tidigare upplevda erfarenheter av 

exempelvis försummelse och en upprepad misstro till vuxna individer som orsakar 

barnets beteende (Barone, Lionetti & Green 2017, s. 324; Murphy 2009, s. 213; 

Rikshandboken Barn som är äldre än cirka 2 år vid adoptionstillfället 2015). 

  

Forskning visar att barnet, oavsett biologiska band, alltid utvecklar anknytningsmönster 

och att dessa mönster inte sällan skiljer sig åt beroende på om barnet varit placerat på 

institution eller i fosterhem, där en fosterhemsplacering allt som oftast gynnar 

anknytningsmönstret. Barn som varit institutionaliserade är ofta försenade i sin 

utveckling vad gäller tillväxt, anknytning, kognitiv förmåga och social utveckling 

jämfört med barn som levt i en fosterfamilj med en eller några få anknytningspersoner. 

Dessa barn har många gånger utvecklat en eller flera anknytningsrelationer i 

fosterfamiljen vilket ökar chanserna till en trygg anknytning när barnet senare adopteras 

(Barone, Lionetti & Green 2017, ss. 323–324; Broberg et al. 2009, s. 62; Lionetti 2014, 

ss. 573–574; McAndrew & Malley-Keighran 2017, s. 90; Murhpy 2009, s. 212). Barn 

utvecklar sin personlighet genom det som de har upplevt och erfarit av sig själv i 

relation till andra. Har barnet inte fått möjlighet att knyta an till någon eller några få 

anknytningspersoner kan detta visa sig genom att barnet söker närhet och kontakt hos 

främmande människor som för stunden visar dem intresse. Detta kallas ett distanslöst 

kontaktsökande och försvinner ofta någon eller några månader efter att barnet kommit 

till sin nya familj. Beteendet kan dock återkomma långt senare, vid exempelvis större 
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sociala tillställningar eller om barnet blir osäkert. Barn som inte har haft en 

anknytningsperson kan utvecklas ojämnt och visa upp ett beteende där de upplevs som 

mogna för sin ålder, när detta i själva verket beror på att barnet utvecklat 

överlevnadsförmågor. Trots dessa förmågor kan barnet ha svårt att förstå sig själv och 

sina känslor. Barnet kan vara underutvecklat i språk, motorik och i samspel med andra. 

Barn som utvecklat ett undvikande anknytningsmönster försöker klara sig själva vilket 

kan visa sig genom att de inte söker tröst och hjälp när de slår sig eller när de ska sova 

och att de avvisar den tröst som erbjuds. Barnet måste få tid att i lugn och ro lära känna 

och utveckla en närhet till sina föräldrar. Adopterade barn är många gånger duktiga på 

att anpassa sig efter sin omgivning, vilket skapar en utmaning för föräldrar i 

anknytningsprocessen då de måste kunna se barnet och dess upplevda trauman för att 

förstå det. För barn som adopteras förändras deras livsvärld på mycket kort tid. Allt är 

nytt; smaker, lukter, ljud, språk och framförallt deras föräldrar. Barn kan bli arga och 

gråta mycket och en del barn kan även reagera med regression. Regression ska dock inte 

ses som något negativt utan det är känslor av ursprunglig hjälplöshet som väcks upp hos 

barnet, vilket är ett sätt för barnet att visa förtroende och att söka trygghet 

(Socialstyrelsen 2014, ss. 95–96; Rikshandboken Adoptivbarns anknytning 2015; 

Rikshandboken Barn som är äldre än cirka 2 år vid adoptionstillfället 2015). 

 

Anknytningen påverkar som ovan nämnts i stor utsträckning barnet, dess psykiska och 

fysiska hälsa, den sociala kompetensen, hur det klarar barnomsorg och skola, samt vilka 

levnadsvanor som barnet får senare i livet. Föräldrar kan således främja hälsa och 

minska risken för framtida lidande genom att stärka en positiv utveckling och förebygga 

ohälsa och framtida sociala problem hos sina barn (Ahnquist & Sylwan 2014, ss. 5, 7).  

 

Sjuksköterskans roll inom barnhälsovården 

Barnhälsovårdssjuksköterskan arbetar inom barnhälsovården i ett barnhälsoteam vilket 

inkluderar distriktssköterska, barnsköterska, barnläkare och psykolog (Rikshandboken 

Teamarbete i barnhälsovården 2015). Sjuksköterskans kompetensbeskrivning belyser 

ansvarsområdet att hjälpa familjer och dess individer att bibehålla och förbättra sin 

hälsa. Detta kan ske genom människans livsstil, fysiska och psykiska hälsa och dess 

påverkan på familjen. I dagens samhälle där utvecklingen har gått åt att alltfler insjuknar 

i livsstilssjukdomar och psykisk ohälsa så har sjuksköterskan en viktig roll i att delta i 

patientens hälsoprocesser. Den svenska välfärdsmodellen har lagt stor vikt vid att god 

folkhälsa ska uppnås och bibehållas, vilket inneburit att hälso- och sjukvård, samt 

omvårdnad om barn och äldre ska anpassas efter behov (Distriktssköterskeföreningen i 

Sverige 2008, ss. 9–10; Kjellström, Håkansta & Hogstedt 2005, s. 226). Sjuksköterskor 

inom barnhälsovård har således ett stort ansvar då de möter de flesta familjer och då kan 

erbjuda stöd och rådgivning (Ahnquist & Sylwan 2014, s. 17). Enligt Rikshandboken 

ska sjuksköterskan inom barnhälsovård vara uppmärksam och lyhörd för föräldrar som 

adopterar. Barnhälsovårdssjuksköterskan måste kunna hjälpa föräldrarna att tolka 

barnets signaler, dess beteende och reaktioner för att på bästa sätt främja 

anknytningsprocessen. Barnhälsovårdssjuksköterskan ska stötta föräldrar som har 

adopterat, stärka dem i sin föräldraroll och förklara att barnets reaktioner är normala för 

ett barn som har upplevt en livsomvälvande förändring (Rikshandboken Adoptivbarns 

anknytning 2015; Rikshandboken Barn som är äldre än cirka 2 år vid adoptionstillfället 

2015). Studier visar på vikten av att föräldrar är trygga för att skapa en god anknytning 
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och att det är flertalet faktorer som påverkar detta. Exempel på sådana faktorer är stress, 

föräldrarnas bakgrund, inställning och känslor. Om föräldrar som adopterar får 

möjlighet att bearbeta sina upplevelser och känslor så kan det underlätta och påskynda 

förståelsen för barnet och anknytningen (Barone, Lionetti & Green 2017, ss. 324–325; 

Lionetti, Pastore & Barone 2015, ss. 75–77; Rikshandboken Barnhälsovård för 

adoptivbarn efter ankomsten 2015). Forskning visar att genom att stärka föräldrar, som 

har barn med psykisk problematik, i sin föräldraroll så kan beteendeproblem hos barn 

minska. Detta är positivt inte enbart ur barnets perspektiv med minskat lidande, ökad 

hälsa och livskvalitet som följd, utan även positivt ur samhällsperspektivet och den 

hållbara utvecklingen i de tre dimensionerna; socialt, ekonomiskt och ekologiskt 

(Ahnquist & Sylwan 2014, s. 27; Pellmer, Wramner & Wramner 2012, ss. 179–182, 

225). 

 

Ett vårdvetenskapligt perspektiv 

Människan 

Inom vårdvetenskapen beskrivs människan som en mångdimensionell enhet bestående 

av kropp, själ och ande där ingen del någonsin är större än den andra. Kroppen ses inte 

bara som biologisk utan även som subjektiv och levd, det är genom den som människan 

erfar världen. I och genom kroppen upplevs, bearbetas och lagras våra erfarenheter. Det 

är även platsen där känslor, upplevelser och identitet ryms. Kroppen avgör vilken 

tillgång vi skall få till världen och till livet. Skadas eller förändras kroppen så kommer 

människans självbild och tillgång till världen att förändras. Själen är relaterad till 

människans förmåga att tänka och känna samt till föreställningen om sig själv och om 

hur livet bör levas. Genom själsliga processer skapas en inre kompass som hjälper 

människan i livet. I den andliga dimensionen ryms det religiösa, etiska och estetiska, 

vilket ger människan förmåga att ställa existentiella frågor (Dahlberg 2014, ss. 63–64; 

Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, ss. 40–42; Wiklund 2003, ss. 46–57). 

Livsvärlden  

Livsvärlden är människans levda värld genom vilken människan upplever och erfar 

världen. Människans beteende, handlingar och egenskaper är också ett resultat av 

livsvärlden och i livsvärlden försöker människan finna sammanhang och mening med 

livet. Genom livsvärlden finns människan till i världen (Dahlberg & Segesten 2010, s. 

128; Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg 2003, ss. 24–25). Människor 

kan dela upplevelser och erfarenheter men de kan aldrig dela varandras livsvärld, den är 

unik för varje individ. Livsvärlden har således individuella egenskaper men också 

egenskaper som liknar andras livsvärldar (Dahlberg 2014, ss. 29, 68; Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström 2008, s. 39; Dahlberg & Segesten 2010, s. 128). Med livsvärlden 

som ansats i vårdandet så skall fokus ligga på patientens egen berättelse, upplevelse och 

erfarenhet av hälsa, välbefinnande, lidande, sjukdom eller omvårdnad, i syfte att främja 

hälsa (Dahlberg & Segesten 2010, s. 128; Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg 2003, ss. 24–25).  
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Hälsa 

Begreppet hälsa är ett stort och mångfacetterat begrepp och kan förstås på olika sätt 

inom hälso- och sjukvården. I föreliggande studie utgår begreppet hälsa från Dahlberg 

och Segestens (2010, ss. 47–53, 56–57) förklaring av begreppet. En människa som 

upplever hälsa upplever även välbefinnande. Människan befinner sig i balans med sig 

själv, sina medmänniskor och sin livssituation. Denna balans är inte synonym för alla 

människor utan den är personlig och unik för varje individ och för olika situationer. 

Hälsa är således dynamisk och föränderlig. Om människan inte upplever sammanhang 

eller känner meningslöshet så uppstår ett lidande som påverkar hälsan negativt. 

Upplevelsen av hälsa kan minska då sjukdom inträffar eller då balansen i människans 

livssituation störs, likväl som hälsa kan upplevas trots sjukdom (Dahlberg & Segesten 

2010, ss. 47–53, 56–57).  

Livslidande  

Enligt Eriksson (1994, ss. 93–97), så innebär att vara människa att lida. Lidandet har i 

sig ingen mening men människan kan välja att ge sitt eget lidande en mening. 

Föreliggande studie fokuserar på livslidandet som beskrivs som ett lidande som 

påverkar hela människan och är sammankopplat med livssituationen och allt som kan 

hända med denna. Livssituationen kan förändras på många sätt och orsaka ett 

livslidande, inte bara genom sjukdom och ohälsa utan även genom plötsliga ofrivilliga 

förändringar och kärlekslöshet. Den sistnämnda beskrivs som den kanske absolut 

djupaste formen av livslidande som dödar och tillintetgör människor. För att lindra 

lidande måste patienter få möjlighet och utrymme att lida och de måste få känna sig 

välkomnade, respekterade och bekräftade. Vården får inte döma, kränka eller utöva 

makt, utan vården ska få patienten att känna sig omhändertagen, delaktig och 

informerad (Eriksson 1994, ss. 11, 93–97). 

Vårdande relation 

För att stärka och stödja patientens hälsoprocesser och lindra lidande så måste det finnas 

en vårdande relation mellan vårdgivare och patient. Vårdrelationen ska vara både 

inbjudande och berörande och ansvaret till att detta uppnås, samt hur den vårdande 

relationen och samtalet utvecklas, vilar på vårdgivaren. Det är av vikt att det skapas en 

ömsesidig respekt och tillit gentemot varandra. I samtalet som förs så måste vårdgivaren 

förmedla budskapet att inte överge patienten, utan ge patienten tid. Vårdgivaren måste 

vara närvarande i stunden med fokus på patientens livsvärld, vårdbehov och delaktighet, 

samt kontinuerligt förmedla omsorg och värme. Detta måste ske med respekt för 

patientens gränser för beröring och integritet (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 190–197; 

Kasén 2013, s. 100). I den vårdande relationen är det av vikt att fokus ligger på att skapa 

en dialog där patienten inkluderas och inte stängs ute, då risken i sådana fall är 

överhängande att patienten slutar lyssna eller berätta och att viktig kunskap om 

patientens upplevelser av sin hälsa då inte uppfattas (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 

200–202, 205; Fossum 2013, s. 199). 
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Tidigare forskning 

En litteratursökning över studier gällande föräldrars upplevelser av anknytning vid 

adoption har gjorts i databaserna Cinahl, PubMed och Medline och de sökord som har 

använts för bästa resultatsökning är: Parents, Attachment, Experience och Adoption.  

Resultatet av litteratursökningen visar på ett begränsat forskningsfält gällande föräldrars 

upplevelser av anknytning. Tidigare forskningsfokus vid anknytning har mestadels varit 

dels kring hur barnen knyter an till sina föräldrar och den risk som ett icke-säkert 

anknytningsmönster utgör för barnet, och dels att ett otryggt anknytningsmönster 

påverkar barnets utveckling fysiskt, psykiskt, kognitivt och socialt (Lionetti 2014, ss. 

573–575; Barone, Lionetti & Green 2017 ss. 333–334). Ytterligare forskningsfokus har 

varit kring vilka faktorer som påverkar barnets anknytning. Där presenteras resultat 

såsom sårbarhet efter de tidiga separationer som barnet fått erfara samt den stressfaktor 

som den enorma förändringen är för barnet och vilka faktorer som kan göra denna stress 

så liten som möjligt. Forskningsresultat visar även på vikten av förälderns inställning, 

flexibilitet och trygghet. Däremot finns sparsamt med forskningsmaterial kring hur 

anknytningsprocessen har upplevts av föräldrar (Barone & Lionetti 2011, s. 691; 

Lionetti 2014, ss. 573–575; McAndrew & Malley-Keighran 2017, ss. 96, 99; Smit 2010, 

s. 253). Flertalet studier förmedlar bristen på forskning inom området och vikten av att 

öka kunskapen hos sjukvårdspersonal för att kunna möta och stärka familjer med 

adopterade barn med deras unika historia, sammansättning och behov. Detta för att i 

slutänden skapa en trygg uppväxt och en välmående familj. Det är av vikt att vården 

problematiserar och aktualiserar sitt arbetssätt för att arbeta för en god, säker och 

förebyggande vård samt en hållbar utveckling (Follan & McNamara 2013, s. 1077; 

Rykkje 2007, ss. 510–513; Smit 2010, ss. 253–257). Då forskningsfältet visat sig vara 

bristfälligt utifrån föräldrars upplevelser gällande anknytning vid adoption så finns ett 

behov av att fördjupa kunskaperna kring detta perspektiv av fenomenet anknytning, 

vilket föranleder denna studies utgångspunkt och innehåll. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Vikten av en trygg anknytning vid adoption påverkar både barn och förälder. Barnets 

anknytning finns med och påverkar framtida förhållningssätt gällande känslomässig 

närhet och förståelse. En otrygg anknytning skapar sämre förutsättningar för en framtida 

trygghet, det ökar risken för fysisk och psykisk ohälsa, det påverkar den sociala 

utvecklingen, samt tillit och samspel med andra människor. Det adopterade barnet har 

upplevt separationer, ibland bristfällig omsorg och trauman, vilket kan skapa en 

sårbarhet som kan leda till utmaningar i anknytningsprocessen. Forskning visar att det 

finns faktorer hos föräldrar som adopterar som påverkar anknytningen positivt och 

negativt. Fysisk och psykisk ohälsa som bottnar sig i en störd anknytning påverkar inte 

endast den enskilda individen med upplevd försämrad hälsa och påverkad ekonomi utan 

även samhället och den hållbara utvecklingen i alla tre dimensioner. Som 

barnhälsovårdssjuksköterska är det av vikt att besitta kunskap om anknytning, dess 

framtida påverkan på individen, samt familjers speciella behov vid adoption. Detta 

behövs för att kunna skapa så goda förutsättningar som möjlig gällande 

anknytningsprocessen. En litteraturöversikt visar att forskningsfältet är knapphändigt 

och begränsat gällande föräldrars upplevelser av anknytning vid adoption. De få studier 

som finns påvisar att kunskapen inom sjukvården kring adoption och dessa familjers 
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speciella behov upplevs bristfällig. Föreliggande studie vill genom ett 

livsvärldsperspektiv belysa adoptivföräldrars upplevelser av anknytningsprocessen. 

Studien kan bidra till ökade möjligheter att förstå föräldrarnas livsvärld och upplevelser 

kring anknytning och vad som påverkar och kan påverkas. Detta kan sättas i relation till 

övrig forskning och perspektivet av hållbar utveckling för att i slutänden kunna bidra 

med kunskap till sjukvården. Det är av vikt att vården problematiserar och aktualiserar 

sitt arbetssätt för att arbeta för en god och säker vård, samt en hållbar utveckling. 

 

 

SYFTE 

Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att belysa adoptivföräldrars upplevelse av 

anknytningsprocessen. 

 

METOD 

Ansats 

Denna kvalitativa studie har utifrån ett livsvärldsteoretiskt perspektiv en induktiv, 

deskriptiv ansats. En induktiv ansats innebär att genom ett förutsättningslöst synsätt, 

med betoning på öppenhet och följsamhet, närma sig fenomenet och tillåta det att 

beskriva sig. Den deskriptiva ansatsen innebär att analysen vilar nära grundmaterialet, 

variationer och nyanser i det insamlade materialet beskrivs tydligt och tolkning är 

minimal (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 177; Dahlberg 2014, ss. 81–82; 

Lundman & Hällgren Granheim 2012, ss. 188–189). 

 

Datainsamlingsmetod  

Datainsamlingsmetoden som valts till denna studie är semistrukturerade intervjuer, 

vilket ger möjlighet till att få en djupare förståelse för hur föräldrar som adopterat 

upplever anknytningsprocessen. En kvalitativ intervjustudie med livsvärldsteoretiskt 

perspektiv som grund beskrivs som ett väl vetenskapligt tillvägagångssätt att använda 

då det som ska studeras är individers upplevelser och erfarenheter. Det primära intresset 

i livsvärldsforskning är inte personen som informant, utan vikten ligger på att 

synliggöra fenomenet som upplevs. I denna studie är det genom livsvärldsperspektivet 

av föräldrars upplevelser som kärnan i fenomenet anknytning kan nås, och genom den 

induktivt, deskriptiva ansatsen så kan upplevelser av fenomenet belysas genom en 

innehållsanalys (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, ss. 177–178, 242–243; Dahlberg 

2014, ss. 81–82; Lundman & Hällgren Granheim 2012, ss. 187, 189). Inför intervjuerna 

skapades en intervjuguide som svarade mot studiens syfte.  En provintervju gjordes, 

vilken senare inkluderades i resultatet då denna ansågs vara innehållsrik och svara upp 

mot syftet. I samråd med föräldrarna gjordes intervjuerna över telefon. Intervjuerna 

bestod av sex öppna huvudfrågor om hur anknytningsprocessen upplevts (se bilaga 2), 

därefter anpassades följdfrågor beroende på nyanserna i föräldrarnas svar. Fokus under 

genomförandet av intervjuerna har varit att i största möjliga mån genomföra dem med 

öppenhet och följsamhet. Intervjuerna är individuellt genomförda. De varade i ca 30–60 

minuter och spelades in på en digital ljudinspelare. Efter genomförda intervjuer 
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transkriberades dessa, för att sedan analyseras (Dahlberg 2014, ss. 81–82; Lundman & 

Hällgren Granheim 2012, ss. 187–189). 

 

Dataanalysmetod 

För att få en djupare förståelse för fenomenet anknytning så har en kvalitativt deskriptiv 

innehållsanalys använts, där fokus genom öppenhet och följsamhet ligger på att hitta 

kärnan i texten, det vill säga den mening som ibland finns uttalad men allt som oftast är 

outtalad. Tillvägagångssättet under innehållsanalysen har följt Lundman och Hällgren 

Granheims (2012, ss. 189–191) analysmetod, det vill säga att med nyfikenhet och 

uppriktig angelägenhet om att vilja förstå fenomenet anknytning upprepade gånger läsa 

igenom de transkriberade intervjuerna för att få en förankrad utgångspunkt och en 

helhetsbild av materialet. Vidare görs en bearbetning av materialet för att hitta 

meningsbärande enheter. I denna studie har de meningsbärande enheterna som svarat 

mot studiens syfte plockats ut och placerats i ett nytt dokument för att skapa 

överskådlighet. De enheter som belyser och bedöms innehålla samma upplevelser har 

förts samman och färglagts i samma kulör. Enheterna har kortats ner till textnära koder 

som bevarar upplevelsens kärna och känsla för att göra analysarbetet mer överskådligt. 

Därefter har textnära koder som liknar varandra sammanförts och ombildats till 

underkategorier, vilka prövats mot de olika meningsbärande enheterna. Sedan har 

kategorier skapats genom abstraktion. Detta görs genom att sammanbinda de 

bakomliggande budskapen i underkategorierna och hitta och definiera en djupare 

mening, detta i enlighet med Lundman och Hällgren Granheims (2012, ss. 189–191). 

Dessa kategorier presenteras nedan i tabell 1. 

TABELL 1 

 

UNDERKATEGORI KATEGORI 

Den påbörjade anknytningen  

 

Faktorer som påverkar anknytning BETYDELSE AV ATT KÄNNA 

TRYGGHET I FÖRÄLDRAROLLEN 

Utmaningar vid anknytning 

 

 

Faktorer som påverkar anknytning 

 

 

Barnet i fokus 

 

 

ATT SE OCH MÖTA 

Utmaningar vid anknytning 

 

BARNETS BEHOV 

Tecken till påbörjad anknytning  

 

Känsla av uteblivet stöd och förståelse  

 

Känsla av utanförskap BETYDELSE AV ATT FÅ 

BEKRÄFTELSE I FÖRÄLDRAROLLEN 

Vikten av stöd och sammanhang 
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Informanter  

Kring adoption råder det stor sekretess, vilket har bidragit till svårigheter att hitta 

föräldrar att intervjua. Kontakt togs inledningsvis via adoptionsforum och bloggar där 

föräldrar valt att inte vara anonyma. En kort presentation av studien beskrevs i ett mail, 

samt vidare information om att återkoppla om intresse fanns att frivilligt deltaga. 

Studien inkluderar 11 föräldrar som adopterat barn. Urvalet innefattar en heterogen 

sammansättning, den är jämställt bestående av fem män och sex kvinnor i åldrarna 34–

46 år med en geografisk spridning över södra Sverige. Urvalet inkluderar olika 

familjebildningar, både par och ensamstående som har adopterat och som har ett eller 

flera barn. Barnen har varit i Sverige mellan 2 månader och 9 år fram till idag. Barnens 

åldersspann då de kom till Sverige är mellan åtta månader och sex år, idag är barnen 

mellan tio månader och tio år. Barnen har haft olika typer av speciella behov när de 

kommit till Sverige och som också i flera fall uppdagats först efter att de adopterats. 

Barnen är från länderna Kina, Indien, Sydkorea, Colombia, Polen och Taiwan. Hälften 

av barnen har varit placerade på barnhem och den andra hälften har varit 

fosterhemsplacerade.  

 

Etiska överväganden  

Under genomförandet av studien beaktades de forskningsetiska aspekterna inom 

omvårdnadsforskning för att skydda informanterna mot skada och kränkning i enlighet 

med Vetenskapsrådet (2017, ss. 12–13). Under individskyddskravet ingår fyra allmänna 

huvudkrav, vilka är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

Informanterna i denna studie rekryterades via sociala medier och i enlighet med 

informationskravet togs kontakten med föräldrarna först skriftligen med en kort 

presentation om varför kontakt söktes.  Därefter gavs ytterligare information per telefon, 

när intresse för studien visats, om studiens syfte och det gavs möjlighet att ställa 

ytterligare frågor. I samband med samtalet skickades per post ett dokument med 

skriftlig information, samt ett dokument för underskrift av samtycke om att deltaga i 

studien (bilaga 1). Tid för intervjuerna bokades efter föräldrarnas önskemål. 

Samtyckeskravet beaktades genom skriftlig och muntligt framförd information om att 

medverkan är frivillig och möjligheten finns att närsomhelst avbryta sitt deltagande i 

studien utan närmare förklaring (bilaga 1). Alla föräldrar har lämnat skriftligt samtycke 

till att deltaga. Konfidentialitetskravet innebär att skydda uppgifterna, som fåtts i 

förtroende, mot att obehöriga får del av dessa. Detta innebär total anonymitet och 

föräldrarnas identiteter ska inte kunna identifieras av utomstående. Det insamlade 

materialet, de bandade och transkriberade intervjuerna, har hanterats konfidentiellt och 

bevarats på en säker plats så att inga utomstående haft tillgång till det. Det har endast 

använts till studiens ändamål och efter examination av magisteruppsatsen kommer allt 

insamlat material, de bandade och transkriberade intervjuerna, att raderas. 

Nyttjandekravet innebär att insamlat material inte får användas i andra icke-

vetenskapliga syften eller kommersiella bruk som direkt kan skada eller påverka 

informanterna (Vetenskapsrådet 2017, ss. 12–13, 40–41; Codex. Forskarens etik 2017; 

Codex. Att hantera data och forskningshandlingar 2017; Codex. Att publicera 

forskningsresultat 2017). 
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RESULTAT 

Betydelse av att känna trygghet i föräldrarollen 

 

I resultatet framkommer det flertalet väsentliga omständigheter som påverkar förälderns 

anknytning till barnet och vad som tydligt framkommer är hur känslan av trygghet 

påverkar, likväl som motsatt känsla av otrygghet kan ha en negativ inverkan på 

anknytningen.  

 

Den påbörjade anknytningen 

Det upplevs i stor utsträckning att anknytningsprocessen påbörjas vid barnbesked, samt 

tiden fram till avresa för att få träffa sitt barn. Genom fortlöpande information och 

bilder från barnhem eller fosterhemsfamilj knyts de första banden till barnet. Vikten av 

information påpekas för att få positiva känslor och att i väntan på sitt barn känna sig 

lugn och trygg och inte i alltför stor utsträckning påverkas av all oro som kan storma 

inombords.  

 

Jag minns när vi fick första bilden. Vi fick en bild och jag kände 

direkt att detta är mina barn. Eh… och det va liksom klart. Jag älskade 

dom från den stunden och jag hade ju aldrig träffat dom. 

 

Det är av betydelse för föräldern hur barnet har haft det i den miljö som barnet vistats i 

innan adoptionen. Har barnet tillbringat sin första tid på ett barnhem eller i en 

fosterfamilj som förmedlar en bra känsla kan det skapa ett lugn hos föräldern.  

 

Allt va så väldigt fint. Känslan att det här är ett bra barnhem och jag 

hade hela tiden en go känsla för barnhemmet, för landet, för henne och 

sånt som händer innan spelar också stor roll. Att man känner ett lugn 

innan. 

 

Likväl kan motsatt känsla skapa upprivande känslor, framförallt då adoptionsprocessen 

ibland innebär två besök till barnets ursprungsland innan barnet får följa med hem, 

vilket medför en första separation mellan förälder och barn som kan påverka den 

begynnande anknytningen.  
 

Vilket var en hemsk upplevelse för mig, att lämna kvar mina barn där 

när jag egentligen vill ha kvar dom liksom. Jag och min man var 

ganska upprivna, men det var ju bara att åka hem. Det var ju så det såg 

ut. 

 

Ytterligare en faktor, vilken visar på den begynnande anknytningen, är 

föräldrautbildningen. Det framkommer blandade upplevelser och känslor kring den 

obligatoriska föräldrautbildningen som måste genomföras för att få adoptera. 

Övervägande upplevelser är att det är alltför mycket fokus kring de negativa aspekterna, 

vilket skapar oro och negativa känslor kring om anknytningen kommer att bli bra eller 

inte. Flertalet föräldrar beskriver att de ser nyttan med problematiseringen kring 

anknytning i föräldrautbildningen, men uppger att de saknar en förankring kring 
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vardagen med ett barn samt att det också borde framhävas att det är förenat med mycket 

glädje. De beskriver att all glädje tas bort, en glädje som kan skapa en trygghet istället 

för en oro kring anknytningen.  

 

Den här föräldrautbildningen som man gick, den är väldigt fokuserad 

på de negativa effekterna […] Jag förstår att man vill problematisera, 

att man ska förstå men liksom, det tar nästan bort glädjen och då tror 

jag att i anknytningen så gäller det att få känna glädje istället för oro. 

 

Anknytning upplevs som successivt växande och att den kan delas in i olika delar. Den 

första delen beskrivs som tiden från barnbesked och väntan på att få möta sitt barn. Den 

andra delen beskrivs som resan till landet där barnet är fött, vilken till stor del är färgad 

av många administrativa göromål. Sist beskrivs delen efter hemkomst och att det först 

är när vardagen hemma infinner sig som förälder och barn kan fokusera på varandra och 

landa i att det från och med nu är härifrån och framåt, för alltid. Det visar sig vara ett 

varierande resultat kring hur snabbt föräldrar knyter an till sitt barn, men flertalet 

föräldrar beskriver att de upplever att anknytningen tog längre tid än vad de hade 

föreställt sig, vilket de reflekterat över i efterhand.  

 

Om jag ska se på mig själv såhär i efterhand så tog det längre tid för 

mig att knyta an till barnen än vad jag egentligen trodde. Det tog nog 

ett år nästan, innan den här komfortabla känslan med sina barn. 

 

Det beskrivs att det delvis beror på omställningen kring att acceptera sig själv som 

förälder, samt att successivt känna en växande trygghet och mognad in i föräldrarollen. 

 

Faktorer som påverkar anknytning 

Inställning och känslor som föräldern har kring sitt barn, dess historia och anknytning 

påverkar anknytningsprocessen och det framhävs i resultatet att det är aspekter som är 

viktiga att som förälder reflektera över och arbeta med innan barnets ankomst. Det 

framkommer en medvetenhet och reflektion kring barnets ursprung, historia och sin 

egen inställning till den. Det beskrivs att de som förälder ärver barnets historia och 

behöver ta ansvar och hjälpa barnet att bära och hålla historien levande, vilket kräver att 

föräldern själv behöver hantera vad som har hänt barnet innan adoptionen för att på 

bästa sätt kunna knyta an till sitt barn.  

 

Jag tror som sagt att min relation till dom (biologiska föräldrarna) är 

viktig, utifrån att barnet är så känsligt att man känner in på ett 

omedvetet plan också, hur jag förhåller mig till detta. Är det spänt 

eller är det tillåtande … Man behöver hålla den här bilden av de 

(biologiska) föräldrarna levande för att man hjälper att bära dom åt sitt 

barn. 

 

En faktor som framkommer påverkar förälderns anknytning i positiv bemärkelse är 

bekräftelse från barnet. Upplevelsen och känslan av att barnet trivs, känner sig tryggt 

och gör en första anknytning är av största betydelse och skapar en trygghet i 

föräldrarollen vilken bidrar till förälderns anknytning.  
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En grej som va så bra va att han knöt an så lätt och så snabbt. Då fick 

vi ju den där positiva förstärkningen att han ville vara vår son, att han 

ville vara nära oss. Det tror jag mycket på att det hjälpte att jag kände 

mig trygg i anknytningsprocessen. 

 

Då barnet förmedlar att det känner sig tryggt så stärks självkänslan och 

målmedvetenheten ökar hos föräldern att det kommer att gå bra.  

 

Jag kände mig väldigt stark i att ha henne där. Jag kände mig lycklig. 

Hon är så fantastisk, man blev väldigt stark någonstans och väldigt 

stolt och kände att nu fixar vi detta. Man blev väldigt målmedveten. 

 

En lika stor del som den av resultatet som visar på vikten av bekräftelsen från barnet, 

lika betydelsefullt framkommer det att den fysiska närheten är och det beskrivs som ett 

ömsesidigt beroende av varandra, vilket påskyndar anknytningen. ”Så i tre veckors tid 

så sov han på min mage i soffan [skratt] och jag va inte så ledsen för det för det va 

precis vad jag behövde också [skratt].” När föräldern får tillåtelse av barnet till fysisk 

kontakt genom att exempelvis få bära, natta, hjälpa till med på- och avklädning, samt 

omfamna så ökar förälderns trygghet, vilket är en faktor som gynnar 

anknytningsprocessen för föräldern och det upplevs mycket tungt då barnet är avvisande 

i sin kontakt kring omsorgsbestyr. 

 

Men det var supertufft, jag hade ju väntat på att bli pappa i flera år och 

väntat på just den här lilla tjejen i nästan ett helt år, och sen dög jag 

inte till, det var trist. […] Men så står man där och får avvisande på 

avvisande på avvisande hela dagarna. Det tär på en väldigt hårt, även 

om man vet med huvudet att det här är naturligt. …  att min hjärna 

visste det var ju en sak, men mitt hjärta brast ju. 

 

Det framkommer att föräldrar som lever i en parrelation ser fördelar med att dela lika på 

föräldraledighet då det skapats jämställda villkor att få lika mycket tid med barnet.  

Syftet är att skapa de bästa förutsättningarna för sin anknytning och vikten av att tid 

behövs påtalas i stor utsträckning. Ytterligare en faktor som påtalas och som majoriteten 

av föräldrarna uttrycker påverkar anknytningen till sitt barn är självacceptans inför sina 

känslor och tankar, att tillåta sig som förälder att känna det negativa.  

 

Man måste vara ärlig mot sig själv och faktiskt tillåta sig att det får ta 

tid, man behöver inte älska sitt barn från den dag man får det i famnen 

[…] Varje steg man gör ihop då förs man närmare varandra, och man 

måste tillåta sig själv att känna att det är jobbigt ibland, för det var det 

och det är det. 

 

Det är av vikt att tillåta känslor att få det utrymme som de behöver och att inte vara rädd 

för att samtala kring dem. Det betyder inte att barnet inte är högt älskat. 
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Utmaningar vid anknytning 

Resultatet visar att det i olika situationer och på olika sätt kan uppkomma känslor av 

frustration hos föräldern och att dessa känslor påverkar anknytningen till barnet. 

Situationer som skapar frustration i parrelationer beskrivs dels utifrån när barnet endast 

knyter an till en förälder och att det i stor utsträckning blir påfrestande för båda 

föräldrarna. Dels att det är svårt att i alla situationer behålla sitt tålamod gentemot 

barnet och inte uttrycka ilska eller frustration, samt dels att partnern ibland upplever 

situationen frustrerande på grund av att inte kunna avlasta och hjälpa till.  

 

Jag tyckte det mest va jobbigt för min mans skull som fick ta allting. 

Han fick ta allt det jobbiga, jag kunde inte hjälpa honom, jag kunde 

inte avlasta honom. 

 

Känslor av frustration hos föräldern kan också uppstå vid för höga förväntningar kring 

vad ett barn i en viss ålder bör kunna, men då barnet inte har kommit till den 

utvecklingsnivån på grund av sin historia. I vardagen är det lätt att ställa för höga krav 

på barnet, vilket resulterar i en svårighet som kan påverka anknytningen. ”Man jämför 

barnen och det här skulle väl du kunna fixa och så kan dom inte det och så blir man 

frustrerad på barnen.”  

 

Det visar sig även att känslor av osäkerhet och otrygghet inte sällan upplevs, vilket 

beskrivs skapa en rädsla som påverkar anknytningsprocessen. Fysiska åkommor eller 

medicinska komplikationer som upptäcks då barnet kommit till Sverige är exempel på 

vad som beskrivs kunna orsaka ändrade förutsättningar och förändrade tankar om 

framtiden med sitt barn. Detta kan skapa en rädsla till att knyta an för att osäkerheten 

kring barnets framtid har ökat. Känslor av osäkerhet kan likaså grunda sig i tankar kring 

sin egen förmåga att vara förälder, att duga och att räcka till. Detta resulterar i en 

otrygghet som kan påverka anknytningsprocessen negativt.  

 

Att duger det här jag håller på med eller är jag tillräckligt närvarande 

och är jag tillräckligt för att räcka till? Jag vet inte om det finns en 

extra dimension i det, när man iallafall har ett nyadopterat barn och 

sen att det kan bli lite press. 

 

Utmaningar beskrivs kring upplevelsen av den stora omställning det är att gå från att 

inte ha barn till att bli förälder till ett äldre barn. Föräldern blir direkt inkastad i 

föräldrarollen och det finns inte något större utrymme för reflektion och eftertanke, 

vilket skapar stress och oro inför uppgiften att landa som förälder.  

 

Jag landar med en två-åring i min lägenhet och hur fan gör man? Har 

inte någon förberedelse på hur det är att vara förälder och hur gör man 

och hur tar man hand om en två-åring, och vad ska han äta och han 

behöver aktiveras och hur gör man? 

 

Ytterligare aspekter av osäkerhet som visar sig som utmaningar är osäkerhetskänslor av 

att inte veta om det kommer att vara möjligt att knyta an till sitt barn, samt att det finns 

en oro kring barnets historia och att föräldrarna känslomässigt behöver hantera tankarna 
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kring barnets biologiska föräldrar för att ha de bästa förutsättningarna att knyta an till 

sitt barn.  

 

Nu kommer det in några andra i våran familj och att det väcker något i 

en […] och på något sätt att jag behöver göra upp med min relation till 

de här föräldrarna […] Som adoptivförälder så måste man ju ge accept 

till att det här är något som vi pratar om i vår familj. Att det också 

finns ytterligare föräldrapar med i spelet oavsett om vi vet vilka de är 

eller inte så finns dom ju med liksom. Och då är frågan hur förhåller 

man sig till att det finns två extraspelare? 

 

Det framkommer att förväntningar som föräldern har haft kring anknytning påverkar 

processen att knyta an, framförallt om det inte blir som förväntat vilket skapar en 

otrygghet.  Utmaningen blir att försöka släppa otryggheten och acceptera det nya. Det 

beskrivs att det bästa inför en adoption är att förbereda sig på att vara oförberedd.  

 

Jag tror på det sättet vi fick honom på, en del, hur viktigt det 

egentligen är att det blir så bra när man får barnet. Just det där att man 

knappt fick titta på honom, bara fick vara med honom de första 

timmarna innan han skulle sova. Det tror jag. Och sen var inte jag 

förberedd på ett sånt temperament. 

 

Ytterligare aspekter som framkommer gällande förväntningar som påverkar 

anknytningen är förväntningar från familjens omgivning. Omgivningen kan uttrycka 

åsikter kring förälderns kunskapsbank om adopterade barns speciella behov. Dessa är 

menade i positiv bemärkelse, men tyvärr så frambringar de en större press kring 

föräldern att inte få misslyckas, att inte visa sig svag eller orolig. Detta försvårar 

anknytningen, då förståelse och stöd uteblir från omgivningen och istället skapas oro, 

ångest och rädsla för att inte klara av att vara förälder. 

 

 

Omgivningen ser ju oss som att vi har koll på läget. Den pressen gör 

att man känner själv att vi får inte misslyckas, vi får inte vara svaga, vi 

får inte veta att vi inte kan, […] Det blir ju nästan, ett stigma att göra 

fel, att visa sig svag eller inte vet, för då har man misslyckats. 

 

Har barnet knutit an till föräldern är familjen i hamn enligt omgivningen. Föräldern kan 

i dessa situationer uppleva en än större press att själv knyta an, en stress och oro som 

försvårar processen. 

 

Att se och möta barnets behov  

Barnets trygghet står i centrum under anknytningsprocessen. Målet är att barnet skall 

vila i vetskap om att föräldern alltid kommer att finnas som en trygg plattform och 

trösta, skydda och bekräfta barnet. 
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Faktorer som påverkar anknytning 

Skillnader beskrivs huruvida barnet har en bakgrund från ett barnhem eller en 

fosterfamilj, om barnet haft möjlighet att knyta an eller inte innan det kommit till sin 

familj i Sverige. Barn som fått knyta an har lättare att knyta an igen jämfört med barn 

som inte haft samma möjlighet och som har flera separationer bakom sig. Dessa barn 

uppvisar oftare ett distanslöst beteende eller en otrygg och ängslig personlighet.  

 

Samtidigt som det går ju inte komma ifrån att man är orolig över vad, 

eller hur de har haft det. Vi märkte tidigt på vår dotter att hon var en 

ängslig tjej. Hon, eh… har haft flera separationer innan hon kom till 

oss. 

Det framkommer att flertalet föräldrar underlättar barnets anknytning genom lek och 

fysisk kontakt. Genom lek närmar sig föräldern barnet och skapar ett förtroende att 

bygga vidare på.  ”Då började vi teama ihop oss och lära känna varandra …eh… så vi 

har lekt extremt mycket med vår son, det var vårt sätt att närma oss honom.”  

 

Det beskrivs som positivt för anknytningen att bära sitt barn och det upplevs att den 

fysiska närhet som barnet får underlättar anknytningen. Föräldrar som lever i en 

parrelation upplever att barnets anknytning skiljt sig mellan föräldrarna om den ena 

föräldern i större utsträckning burit barnet. Upplevelsen är att anknytningsprocessen då 

har gått fortare. 

 

För om man jämför mig och min man så har det tagit längre tid för 

dem att knyta an än vad det gjorde för mig och min son. För min man 

har inte kunnat bära för han tyckte det var för jobbigt med ryggen. 

 

 I princip alla föräldrar i studien talar om vikten av att göra världen liten för barnet och 

att det i stort sett endast är de som skall bära barnet i början av anknytningsprocessen. 

Detta för att barnet ska förstå vem som är förälder och genom det skapa en trygg och 

stabil grund att stå på. Perioden sträcker sig från några dagar upp till sex månader 

beroende på förälderns egna tankar och känslor, samt upplevelse av hur barnet knyter 

an. I några familjer har föräldrar valt att det enbart är de som ska bära, samt hjälpa 

barnet med den grundläggande omsorgen såsom tröst, närhet, mat och toalettbestyr. 

Föräldrar i andra familjer har å andra sidan valt att låta barnet knyta an till familjens 

närmsta anhöriga och vänner.  

 

Sen det att andra vuxna inte ska lyfta upp barnet och trösta eh… ge 

mat och de här basala funktionerna att byta blöja och så. Det höll vi 

ganska hårt på iallafall. Sen om han hoppade upp i någons knä, det 

kände vi inte va hela världen. 

 

Flertalet föräldrar försöker skapa en trygghet för sitt barn genom rutiner. Rutiner skapar 

ordning i en otrygg ny värld där barnet inte känner igen sig, inte förstår språket eller kan 

uttrycka sig på det nya språket. Upplevelsen är att det gagnar anknytningen när barnet 

får rutiner att förhålla sig till. Det beskrivs hur det skapas rutiner kring sov- och 

matsituationer, där tider och att göra på samma sätt varje dag är viktiga inslag. Rutiner 

kan även underlätta kommunikation mellan barn och förälder där en jacka eller 

barnvagn kan symbolisera utgång. 
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Så vi försökte ganska snabbt hitta bra rutiner, så här liksom, ja, men 

då kommer han bli trygg liksom. Eftersom vi inte kunde 

kommunicera, han hade inget språk med sig och vi kunde inte hans 

språk om det var så att han hade kunnat det. Det var så att vi försökte 

kommunicera genom att ha ett tydligt mönster så han visste … ok, om 

man lägger fram jackan då förstår han att vi ska gå ut. 

 

Föräldrar i parrelationer upplever att anknytningen gynnas med delad föräldraledighet 

och det beskrivs att tid behövs för att barn ska kunna knyta an på ett tryggt sätt till sina 

nya föräldrar och att det därför är positivt med delad föräldraledighet. Föräldrar 

upplever att det allmänt i adoptionssammanhang finns olika åsikter kring 

föräldraledighet och vad som sägs vara bäst för barnet. En stor del av resultatet visar 

dock på positiva upplevelser i barnets anknytning då föräldraledigheten delats lika.   

 

Barnet i fokus 

Det framkommer att en del i att skapa en trygghet för barnet består i att barnet får 

information. Vikten av att vara tydlig framhålls, att förklara och berätta i god tid för 

barnet om exempelvis rutiner i vardagen blir ändrade. Om familjer adopterar ett syskon 

kan en stor oro uppstå hos barnet och det poängteras att det är av vikt att berätta vad 

som kommer att hända och vara tydlig med att barnet inte kommer att bytas ut.  

 

[…] förklara för henne att vi inte skulle byta henne. Vi var väldigt 

noga med det att hon inte skulle vara orolig eller känna nåt sånt. Och 

även när vi kom hem var vi noga med att hon inte skulle känna sig 

som nummer två på nåt vis. 

 

Det framkommer att det är av betydelse att barnets ursprung belyses och vikten av att 

prata med barnet om detta. Under hela anknytningsprocessen och under livets gång 

kommer barnets historia att finnas med oavsett om samtal förs kring den eller inte.  

 

För mig känns detta viktigt för att på något sätt är hans xx-mamma 

och xx-pappa, dom finns med i spirit på något sätt. På ett sätt är de 

med i vår familj för att dom är levande i mig och levande i honom och 

jag tänker att det är viktigt att jag håller dom levande i mig för då 

behöver vi inte alltid prata om det, men vi kan göra det när det behövs 

liksom. 

 

Det upplevs att barnet läser av förälderns inställning och det poängteras att det därför är 

av vikt att föräldern har en positiv känsla till de biologiska föräldrarna och att det är ett 

öppet och tillåtande klimat i familjen att prata om barnets historia och dess biologiska 

föräldrar. De biologiska föräldrarna bör få finnas med och vara levande, oavsett om de 

är kända eller ej, då detta kan bidra till en trygghet hos barnet. Samtal med barnet i tidig 

ålder kring dess historia kan bidra till att det blir lättare och mer naturligt att prata om 

samtidigt som barnet från början vet sin historia och inte målar upp falska historier.  
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Ju tidigare desto mer naturligt är det ju att prata om det. […] För jag 

tänker att det behöver bli en saga eller en berättelse också där det 

handlar om att jag faktiskt inte har kommit och rövat bort ngn. [skratt] 

För det man inte pratar om blir ju ändå en berättelse i barnets huvud. 

 

Det framkommer i resultatet att det är viktigt att barnet själv får bestämma takten vad 

gäller exempelvis närhet till andra människor. Ingen får tvinga sig på barnet eller kräva 

fysisk närhet, utan när barnet känner sig redo skall initiativ komma från barnet. För att 

bespara barnet eventuella upplevelser av osäkerhet har information om detta givits till 

omgivningen kring familjen. ”Vi har aldrig försökt att kräva en kram av honom. Den 

ska komma från honom.” 

I parrelationer då barnet enbart knutit an till en förälder påtalas vikten av kravlöshet och 

att på olika sätt försöka närma sig barnet utan att för den skull gå över några gränser. 

När intresse har visats från barnet har tillfälle tagits även vid små inviter som när en boll 

rullas fram och tillbaka. Om barnet visar på känslor av obehag backar föräldern undan. 

Samtidigt beskrivs vikten av att visa sig som förälder, stå kvar och att inte rygga undan 

när det blir jobbigt eftersom barnet då eventuellt väljer den lätta vägen att inte knyta an 

alls till föräldern.  

 

Och att visa tydligt vem som är ledaren och att man inte backar och då 

accepterar dom en till sist att den här är schysst liksom och det är ok, 

det är inte farligt. Men om man själv backar, då har man sagt att det 

här är farligt och det här är farligt, det här struntar vi i och då väljer de 

ju också den enkla vägen. 

 

Föräldrar beskriver anknytning som en process som fortsätter under lång tid och som 

föräldrarna menar aldrig får glömmas bort trots att barnet är vuxet. 

Anknytningsprocessen under barnets uppväxt kan svänga fram och tillbaka, där barnet 

åter kan visa tecken på distanslöshet eller påvisa en rotlöshet vid nya otrygga miljöer 

och situationer långt efter att det kommit till sin nya familj.  

 

När man väljer att bli förälder till ett barn som redan finns så måste 

man jobba aktivt på anknytningsbiten för att barnet ska känna tillit och 

för att det ska känna sig välkommet till familjen. Du kan liksom aldrig 

riktigt släppa garden […] Barnet kan uppleva svåra rotlöshetskänslor 

och vilja frigöra sig från dig, det kan bli alla möjliga reaktioner och 

man måste ha tänkt igenom detta i förhand, det ingår i ditt ansvar när 

du väljer att adoptera ett barn. 

 

Resultatet visar på att föräldrar som adopterar idag är pålästa gällande anknytning och 

vad en trygg eller otrygg anknytning kan leda till och de vet hur de ska handskas med 

dessa typer av problem.  

 

Utmaningar vid anknytning 

Det framkommer olika typer av utmaningar som föräldern behöver vara medveten om i 

anknytningsprocessen. Den enorma förändring som barnet går igenom kan skapa en 

utmaning för barnet att till en början knyta an till båda föräldrarna i en parrelation. Vissa 
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barn markerar detta tydligt genom ett avvisande beteende med exempelvis gråt och 

ignorans så att den ena föräldern inte accepteras.  Andra barn inte är så direkta i sitt 

avvisande utan accepterar båda föräldrarna men föredrar den ena. 

 

Men, hon totalratade mig precis i början och det var hårt och 

skoningslöst och jag var absolut skit värd fick jag med all klarhet veta. 

Jag dög inte till nånting som gällde omvårdnad. 

 

Det beskrivs att om barnet upplever rädsla och otrygghet så kan det leda till en 

utmaning i anknytningsprocessen för barnet. Upplevelser av detta beskrivs exempelvis i 

den begynnande anknytningen där barnet inte vågar titta sin förälder i ögonen, vilket 

tolkas som en rädsla. Barnet kan ha svårt att kontrollera sina känslor, vara mycket 

frustrerat, få vredesutbrott samt ha svårt att leka, vilket blir en utmaning i 

anknytningsprocessen för barnet då det ibland kan vara svårt för föräldern att närma sig. 

 

Sen märkte man ju framförallt i efterhand kanske att han hade ngn 

slags frustration som gav uttryck i att han inte kunde leka riktigt. Han 

satt och kastade alla saker, vilket va jättefrustrerande för oss för man 

kunde inte göra någonting. Alla saker bara flög omkring. [skratt] Det 

blev liksom inga trevliga stunder, och sen va han ju väldigt aktiv, han 

kunde inte sitta och mysa. Så det va ju svårt och så, att hålla hand och 

bära och så där till en början. Sen fick man bära honom, men det gör 

ju att det blir svårare med den här närhetsgrejen som kan göra 

anknytningen lättare. 

 

Ytterligare utmaningar som beskrivs för barnet i anknytningsprocessen är ett bristande 

spektrum av känslor. Barnet beskrivs ha svårt för att bli ledset och för att gråta och 

reagerar istället med ilska, vilket upplevs kan bero på obearbetade trauman. ”Att han har 

mycket med sig i bagaget som gör att han påverkas av det, för än idag har han jätte-

jättesvårt att bli ledsen, han blir ju bara arg.”  

 

Utmaningar kan även vara kopplade till ett distanslöst beteende hos barnet där barnet 

söker en onaturligt stor kontakt med främmande människor. Samtidigt beskrivs det 

problematiskt att veta vad som är kopplat till adoptionen och vad som är ett socialt drag 

hos barnet.  

 

Hon är ju väldigt social och kontaktsökande och det är ju en del av 

den personligheten hon är, och det får hon ju naturligtvis va men vi 

styr om det lite grand. Alltså vi kanske inte behöver krama alla utan vi 

kanske kan ta i hand istället, så det har vi börjat göra och det tycker 

hon är lite kul. 

 

Barn som visar ett distanslöst beteende hjälps genom att minska på fysisk närhet med 

andra utanför kärnan av familjen och genom information till närstående och vänner om 

hur de ska agera om barnet uppvisar ett distanslöst beteende i syfte att skapa en trygg 

anknytning.  
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Tecken till påbörjad anknytning 

Det framkommer att flertalet barn regredierat vilket upplevs som positivt. Det beskrivs 

att äldre barn vill ha nappflaska, bli matade eller börja använda blöja igen. Perioden av 

regression beskrivs variera i tid från barn till barn. Regressionen har föräldern valt att 

omfamna och njuta av för att därefter uppskatta de framsteg barnet sedan gör.  

Häftigt och just det att jag fick den så kallade spädbarnsperioden på 

fem dagar. [skratt] … Och just att man omfamnar den här 

regressionen och att det va lite mysigt för oss båda. 

Det beskrivs olika typer av upplevelser som pekar på att barn har utvecklat ett tryggt 

anknytningsmönster till sin förälder. Barn markerar exempelvis tydligt vilka de känner 

sig trygga med och visar ett restriktivt förhållningssätt till andra, vilket tolkas som ett 

tecken på en trygg anknytning. Det framkommer även att barn i början av 

anknytningsprocessen vill vara föräldern till lags och då barnets trygghet ökar så 

beskrivs upplevelser där mönster gällande mat och sömn förändras. ”Sen när de börjar 

känna sig säkrare och tryggare så tar de till de sätt där de kan bestämma och maten är ju 

verkligen en sån grej.” Uttryck där barnet vågar bestämma beskrivs som positiva 

upplevelser. Det beskrivs med glädje situationer där barnets anknytning tydligt visas 

genom att barnet exempelvis vänder sig om för att se var föräldern är eller vid gråt blir 

tyst och lugnt när föräldern lyfter upp barnet. 

 

Hon kan börja gallskrika och börja gråta jättemycket när hon är hos 

någon annan och så fort jag tar henne så blir hon alldeles tyst igen. 

Det är ju jättehäftigt alltså. 

 

Olika upplevelser skildras kring hur anknytning hos barnet växer med tiden, vilket 

beskrivs bero på den successivt ökade tryggheten hos barnet. Tecken på en växande 

anknytning kan vara då barn som tidigare inte haft ett språk börjar utforska språket eller 

barn som börjar undersöka sin motorik som tidigare varit underutvecklad på grund av 

dåliga livsvillkor.  

 

Dom hade det ju så taskigt hos sina biologiska föräldrar så dom hade 

slutat låta liksom. Så alla ljud dom gjorde var ju jättestora för mig och 

min man. 

 

Vidare beskrivs tecken på den växande anknytningen genom upplevelser av barn som 

haft en mycket tuff start i livet och blivit utsatta för trauman som skapat en trång, 

instängd och liten värld men som plötsligt börjar kunna se vad som finns längre bort, 

utanför fönstret.  

 

Det va då jag förstod hur liten deras värld hade varit. När de helt 

plötsligt, långt senare kan se att det finns någonting utanför fönstret. 

 

Ytterligare tecken på en påbörjad och växande anknytning beskrivs som små 

individuella utmaningar, där föräldern ser att barnet växer och vågar mer. Det beskrivs 

hur barnet börjar utmana och testa gränser, börjar visa ett bredare spektrum av 

känslouttryck eller där den ena föräldern i en parrelation, som tidigare inte blivit 
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accepterad, får börja hjälpa till vid omvårdnadsmoment. Upplevelserna beskrivs med 

värme och stolthet. 

 

Betydelse av att få bekräftelse i föräldrarollen 

Omgivningen påverkar i stor utsträckning föräldern och kan både främja och försvåra 

anknytningen. Det är av stor vikt för anknytningsprocessen att som förälder få känna 

samhörighet och meningsfullhet, samt bli bekräftad i föräldrarollen.  

 

Känsla av uteblivet stöd och förståelse 

Det framkommer som ett dominerande resultat att barnhälsovården inte finns som det 

önskade stöd som förväntas, vilket försvårar föräldrars anknytning på flera sätt. Det 

uteblivna stödet handlar dels om bristande kompetens, bristande engagemang gällande 

att följa barnets utveckling samt förälderns och familjens särskilda behov och mående. 

Upplevelser av exempelvis osäkerhet kring praktiska göromål är en faktor där föräldrar i 

klartext uttrycker att barnhälsovården kan hjälpa till, vilket kan ta bort ett orosmoment 

och istället skapa en trygghet och stärka de nyblivna föräldrarna i sin föräldraroll.  

 

Vi visste ju inte något om läggningstider eller matrutiner och allt sånt 

där, och det fick ju komma i andra hand. […] men i det stora hela 

följdes vi ju knappt alls kändes det som. Jag hade önskat att man haft 

ett mycket tätare intervall på besöken första året så man verkligen 

känner att man har koll på läget. 

 

Utöver frågor som rör det praktiska kring ett barn framkommer det att om 

barnhälsovården finns närvarande som ett större stöd även gällande den psykosociala 

hälsan hos föräldrar så skulle stora delar av svåra tankar och känslor kunna elimineras 

och anknytningen gagnas positivt.  

För att barnavårdscentralen ville ju inte ens ta i dom med pincett, och 

även fast mina barn va stora så va jag nybliven mamma och det borde 

dom ha tänkt på. För det va mycket som va nytt för mig. Och man 

pratar ju alltid om förlossningsdepressioner och så… och jag hade 

också behövt få lite frågor om dom bitarna … Jag va allt annat än 

nöjd. […] En bebis träffar du ju varje vecka i princip i början, och det 

förstår jag att man inte kan göra med ett adopterat barn. Men samtidigt 

borde det gå under samma kategori. De är ju nyfådda, även om de inte 

är nyfödda. 

 

Det visar sig att den närmsta omgivningen kring familjen till stor del ifrågasatt och till 

en början varit missnöjda med och oförstående till gränser för vem som får vara i 

barnets innersta krets, men att föräldrar stått på sig och i efterhand är glada att de har 

tagit de beslut de gjort då det främjat anknytningsprocessen. 

 

Och det har ju inte varit lätt för omgivningen att förstå alls. De 

har ifrågasatt … Men man ser hur långt man har kommit med 
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dem som personer idag så är jag jätteglad att vi gjorde som vi 

gjorde. 

 

Upplevelser av att få möta människor som är lyhörda och som visar acceptans skapar 

positiva känslor, motsatt till att behöva förklara sig i mötet med exempelvis närstående, 

pedagoger och sjukvårdspersonal vilket kan skapa negativa känslor som inte underlättar 

anknytningen. 

 

Känsla av utanförskap 

Övervägande del av resultatet visar på att föräldrar som har ett adopterat barn inte 

känner sig lika mycket värda jämfört med föräldrar som har ett biologiskt barn. Detta 

grundar sig bland annat i hur samhället idag prioriterar att lägga resurser, där föräldrar 

som väljer att adoptera får betala för föräldrautbildning, samt själva sätta sig i ett 

sammanhang. Det framkommer även att föräldrar önskar en påbörjad kontakt med 

barnhälsovården, något som idag inte existerar. En påbörjad kontakt med 

barnhälsovården, att få ytterligare information och kunna känna sig tryggare i det 

kommande föräldraskapet kan minska känslan av utanförskap.  

 

Eh… förutom det här med att ha mer koll på att va förälder. På något 

sätt eh… Om man blir gravid i Sverige så finns det väl 

mödravårdscentral och jag hade ju önskat att man kunde få något 

motsvarande stöd när man väntar adoptivbarn. Kring när man har fått 

barnbesked […] Det kanske skulle kunna finnas något mer sånt stöd 

från regionen, för man finns ju inte förrän barnet finns.  

 

Det framkommer att upplevelsen av att som förälder och familj känna sig utanför 

försvårar anknytningen till barnet. Det är av vikt att få känna samhörighet och att få en 

känsla av sammanhang.  

 

Man känner sig så sjukt utanför och vi är ju flockdjur liksom, det är ju 

gruppen, och det hade kanske underlättat, att jag skulle få känna mig i 

ett sammanhang men nu valde jag att sätta mig själv i det 

sammanhanget. Jag kände mig utanför som mamma och det 

försvårade min anknytning till mitt barn och att få känna sig, att inte 

sticka ut, det var så mycket som hände så det var jobbigt att sticka ut. 

 

Det visar sig dock råda delade uppfattningar kring vad som kan skapa samhörigheten 

beroende på hur den egna bakgrunden och familjebildningen ser ut. Flertalet 

ensamstående föräldrar beskriver upplevelser kring känslan av utanförskap på 

adoptivförskolor på grund av sin familjebildning som icke-traditionell och att 

samhörigheten upplevs större på den kommunala öppna förskolan, medan de som tillhör 

den hetero-normativa familjebildningen upplever det tvärtom. 

 

Vikten av stöd och sammanhang 

Känslan av samhörighet och sammanhang visar sig vara av stor betydelse för förälderns 

förmåga att knyta an. Det vilar en stor trygghet i att få bekräftelse kring tankar och 
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känslor, samt praktiska råd om barn, uppfostran och hantering av sociala situationer 

som på grund av barnets historia får en extra dimension. Det påtalas att möjligheten att 

få utbyta erfarenheter och att inte känna sig utanför i stor utsträckning påverkar 

anknytningen.  

 

Men jag tog alla tillfällen att träffa alla, att bara få bekräftelse på att 

det jag gör är rätt, lite det jag tror man får på en mammagrupp, att man 

liksom: ’-Nä men ok. Mitt barn ammar inte. Nej, det gör inte mitt 

heller. Mitt barn får det. Ja ok.’ Den här bekräftelsen så man kände 

sig, ja, och det påverkade mig i anknytningen att jag ville veta att jag 

gjorde rätt, För mig hörde det ihop med anknytningen, ja att få träffa 

andra i samma situation. 

 

Det visar sig att samhörigheten och den sociala kontakten föräldrar emellan är mer 

betydelsefull än kontakten med barnhälsovården. Det finns en djupare förståelse genom 

gemensamma erfarenheter vilket skapar ett ömsesidigt behov. Ytterligare aspekter som 

ökar känslan av sammanhang och då underlättar anknytningen är möjligheten till 

kontakt via forum, bloggar och sociala medier. Föräldrar beskriver glädjen i att det idag 

är lätt att knyta kontakter och få stöd på detta sätt. 

 

Vi har en bra barnhälsovårdssjuksköterska, hon har vart superbra. 

Men något ännu mer, hon har ju inte så mycket erfarenhet av 

adopterade barn, men hon hade en stor förståelse och kunde ändå 

stötta. Men att ha något nätverk att ringa till eller kontakta när man 

inte vet vad man ska hantera. Någon som bekräftar att det här är ok, 

det här löser sig.  

 

Vikten av stöd från barnhälsovården påtalas och då föräldern möts av lyhördhet och 

engagemang så hjälper det föräldern att känna sig trygg i föräldrarollen, vilket gynnar 

anknytningen.  

 

I och med hennes öppenhet och flexibilitet så spelade det liksom ingen 

roll för hon var aldrig dömande på något sätt, men ingen 

spetskunskap, definitivt inte liksom. Så att, eh… utan snarade en 

öppenhet och att hon hade förstått hennes uppdrag. 

 

Ytterligare faktorer som påvisas hjälpa föräldern i anknytningsprocessen är när 

barnhälsovården ger bekräftelse. En bekräftelse som inger stolthet så som att föräldern 

skapar en fin och bra vardag med goda förutsättningar för barnet eller att barnets 

beteende inte alltid har med adoptionen att göra utan är adekvat till barnets ålder och 

som barn är mest.  
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer det en mängd olika utmaningar relaterade till 

anknytningsprocessen vid adoption och som påverkar familjen och dess individers hälsa 

och välbefinnande och som ibland frambringar ett lidande. Dessa utmaningar beskrivs 

som barnets uppträdande och speciella behov, förälderns egna känslor, bekräftelse, 

samhörighet och utanförskap, samt vårdens stöd och icke-stöd. En dominerande känsla 

som framkommer i resultatet, vilken har en stor inverkan på anknytningsprocessen, är 

känslan av trygghet. Trygghetskänslan avspeglas i föräldrarnas upplevelser både vad 

gäller sin föräldraroll, sig själva som människor och som mål för barnet i anknytningen 

och sin utveckling. Liknande resultat framkom i Tirella, Tickle-Degnen, Miller och 

Bedell (2012, ss. 105–107), samt Smits (2010, ss. 256–257) studier om föräldrars 

erfarenheter vid adoption där oro och otrygghet kring föräldrarollen är framträdande.  

 

Föräldrarna uttrycker i föreliggande studie att det vilar en stor trygghet i att få 

bekräftelse kring tankar och känslor, samt praktiska råd om barn, uppfostran och 

hantering av sociala situationer som på grund av barnets historia får en extra dimension. 

Det påtalas i stor utsträckning att möjligheten att få utbyta erfarenheter och inte känna 

sig utanför påverkar tryggheten och därigenom välbefinnandet som påverkas negativt av 

osäkerhetskänslor. Hälsa och välbefinnande påverkas då människan inte är i balans med 

sig själv, sina medmänniskor och sin livssituation. Vad som skapar hälsa och 

välbefinnande är individuellt och olika för olika situationer i livet, men den 

gemensamma faktorn, om än varierande, är att uppleva sammanhang och 

meningsfullhet för att inte skapa ett lidande (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 47–53, 56–

57). Beskrivningar i resultatet av den livsförändring som barn och föräldrar genomgår 

pekar på behovet av stöd under den enorma anpassning som krävs av adoptivfamiljer. 

Detta påvisar och styrker vikten av att sjuksköterskan inom barnhälsovården måste 

finnas tillgänglig i en anda av lyhördhet, öppenhet och engagemang, vilket bekräftas av 

Rikshandboken (Rikshandboken Adoptivbarns anknytning 2015) samt 

distriktssköterskans kompetensbeskrivning (Distriktssköterskeföreningen i Sverige 

2008, ss. 9–10). Det framkommer i resultatet att en del av föräldrarna upplever att de 

fått stöd av barnhälsovårdssjuksköterskan, men den övervägande delen upplever stödet 

som bristfälligt eller till och med mycket bristfälligt. Då barnhälsovårdssjuksköterskan 

inte har funnits som det önskade stöd som förväntats av föräldrarna, så har det försvårat 

anknytningen på flera sätt, samt skapat ett onödigt lidande. Det uteblivna stödet har 

handlat om bristande kompetens, bristande engagemang gällande att följa barnets 

utveckling, samt att tillgodose föräldrarnas och familjens särskilda behov och 

psykosociala hälsa. Upplevelser av exempelvis osäkerhet kring praktiska göromål är ett 

exempel där föräldrar i klartext uttrycker att barnhälsovårdssjuksköterskan kan hjälpa 

till, vilket hade tagit bort ett orosmoment och istället skapat en trygghet och stärkt de 

nyblivna föräldrarna i sin föräldraroll. Detta bekräftas i flertalet studier där föräldrar 

beskriver hur den enorma stress som okunskap kring att ta hand om ett barn skapar och 

som bidrar till osäkerhet i föräldrarollen och som i sin tur skapar behov av att få hjälp 

och stöd (Smits 2010, ss. 254–256; Tirella, Tickle-Degnen, Miller & Bedell 2012, ss. 

106–106; Follan & McNamara 2013, ss. 1080–1081).  
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Resultatet i denna studie visar även att föräldrar inte sällan upplever en osäkerhet kring 

sin egen förmåga att vara förälder, vilket resulterar i en otrygghet som kan påverka 

anknytningsprocessen negativt. Föräldrar beskriver även en osäkerhet som uppstår kring 

sin självacceptans inför sina känslor och tankar. Även i dessa situationer har 

barnhälsovårdssjuksköterskan en viktig roll i att stärka föräldrarna, samt finnas som ett 

psykosocialt och emotionellt stöd. Detta resultat bekräftas av flertalet studier där 

föräldrar som adopterat har uttryckt en osäkerhet kring sin föräldraroll, samt en 

besvikelse och ett missnöje kring bristande kompetens och engagemang vid kontakt 

med barnhälsovård. Föräldrar och speciellt de som inte har någon tidigare 

barnerfarenhet upplever att deras behov förminskas och att det i mötet med 

barnhälsovård inte finns förståelse för den komplexitet som adoption medför till 

anknytning, hälsa och omställning för alla individer i familjen. Studier visar att föräldrar 

som adopterat i stor utsträckning upplever att de själva besitter större kunskap än dem 

som de vänder sig till för att få hjälp och stöd, vilket skapar oro, stress och frustration 

(McAndrew & Malley-Keighran 2017, ss. 96, 99; Rykkje 2007, ss. 510–513; Smit 

2010, ss. 254, 256–257). En ökad stress och osäkerhet hos föräldrar är en riskfaktor som 

kan skapa osäkra anknytningsmönster och påverkar barnens utveckling och familjens 

välmående negativt (Lionetti, Pastore & Barone 2015, ss. 75–76, 88). Detta påvisar 

vikten av att identifiera de faktorer som skapar denna stress hos föräldern för att kunna 

motverka och förebygga de negativa aspekter som stress medför. Sjuksköterskan inom 

barnhälsovården ska vara uppmärksam och lyhörd för de speciella behov föräldrar som 

adopterar har och att det medför högre och andra typer av krav än för föräldrar till 

biologiska barn. Barnhälsovårdssjuksköterskan bär ansvaret att ge familjen den 

omvårdnad som främjar välbefinnande och minskar lidande (Rikshandboken 

Adoptivbarns anknytning 2015; Rikshandboken Barn som är äldre än cirka 2 år vid 

adoptionstillfället 2015; Dahlberg & Segesten 2015, s. 212). Dahlberg och Segesten 

(2010, ss. 190–197), samt Kasén (2013, s. 100) talar om den vårdande relationen. För 

att stärka och stödja föräldrar, barn och familjens hälsa och lindra lidande måste det 

finnas en vårdande relation med ömsesidig respekt och tillit gentemot varandra, en 

relation som barnhälsovårdssjuksköterskan bär ansvar för. Genom denna relation där 

fokus vilar på förälderns och barnets livsvärld och vårdbehov ska 

barnhälsovårdssjuksköterskan med respekt, bekräftelse och omsorg finnas närvarande 

både gällande praktisk kunskap och den psykosociala hälsan där stora delar av svåra 

tankar och känslor kan diskuteras och reflekteras kring (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 

190–197; Kasén 2013, s. 100). Studiens resultat visar som ovan nämnts på flera 

framträdande aspekter som kan orsaka ett lidande, ett lidande som kan lindras genom en 

god kontakt och en vårdande relation från sjuksköterskan inom barnhälsovården. Det 

framkommer även i resultatet samt i flertalet andra studier att den omvända aspekten, 

det vill säga då föräldrar får bekräftelse och möjlighet att bearbeta sina upplevelser och 

känslor, så underlättas och påskyndas förståelsen för barnet och anknytningen (Barone, 

Lionetti & Green 2017, ss. 324–325; Lionetti, Pastore & Barone 2015, ss. 75–77; 

Murphy 2009, s. 214).  

 

Det framkommer i resultatet att en övervägande del av föräldrarna inte känner sig lika 

mycket värda jämfört med föräldrar som har biologiska barn. Upplevelser som grundar 

sig bland annat på hur samhället idag prioriterar att lägga resurser, där föräldrar som 

väljer att adoptera får betala för föräldrautbildning, samt själva sätta sig i ett 

sammanhang (Socialstyrelsen 2010, s. 7). I resultatet framkommer det att upplevelsen 
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av att som förälder och familj känna sig utanför försvårar anknytningen till sitt barn. Det 

är av vikt att få känna samhörighet och att få ett sammanhang för att känna trygghet i 

föräldrarollen och för att uppleva hälsa och välbefinnande (Dahlberg & Segesten 2010, 

ss. 47–53, 56–57). Det framkommer i resultatet att det hade varit önskvärt att kontakt 

med en sjuksköterska inom barnhälsovården var påbörjad innan barnets ankomst, en 

kontakt som skulle kunna motsvara mödravården för de som får biologiska barn. 

Flertalet av föräldrarna ser nyttan med den obligatoriska föräldrautbildningen, men att 

den saknar en förankring kring vardagen med ett barn. De beskriver att utbildningen till 

största del är problematiserande kring anknytningen och de negativa aspekterna av 

adoption, vilket inte gynnar trygghetskänslan inför föräldraskapet. Detta resultat 

bekräftas i Follan och McNamaras studie (2013, ss. 1080, 1082) där föräldrar till 

adopterade barn trots föräldrautbildning upplevde sig mycket oförberedda. 

Socialstyrelsens rapport (2010, ss. 8–10) gällande föräldrautbildning vid adoption visar 

på bristande kontroll över innehållet i föräldrautbildningen med skillnader mellan 

kommunerna, samt bristande kompetens hos dem som utbildar. Detta medför varierande 

kvalitet beroende på var i landet som utbildningen genomförs och för föräldrarna mer 

eller mindre goda förberedelser inför barnets ankomst. En reflektion kring att kunna 

minska känslan av att vara oförberedd och istället skapa en trygghetskänsla hos 

föräldrar är om barnhälsovårdssjuksköterskan hade kunnat komplettera med information 

och stöd då föräldrar fått barnbesked. Information om att ta kontakt med 

barnhälsovården vid barnbesked är något som hade kunnat nå alla via 

medgivandeutredningen då föräldrar godkänns för adoption alternativt via 

föräldrautbildningen. Palacios, Román, Moreno och Leons (2009, s. 617) 

forskningsresultat frambringar implikationer där förberedelser och stöd till föräldrar bör 

finnas både innan adoption och efter barnets ankomst i syfte att hjälpa föräldern 

underlätta barnets återhämtning och utveckling, samt skydda föräldern från att känna 

otrygghet och osäkerhet i föräldrarollen. 

Resultatet visar på vilken enorm omställning som en adoption innebär för barnet och att 

det medför en extra dimension till barnets anknytningsmönster och fortsatta utveckling 

som människa. Barnets framtida förmåga att tänka och känna och barnets föreställning 

om sig själv och om hur livet bör levas skapas genom själsliga processer som påverkas 

av anknytningsmönstret (Wiklund 2003, ss. 46–58). Det visar på vilken komplexitet det 

är att under anknytningsprocessen få förståelse för barnets livsvärld och hälsa, vilka 

behov som föreligger och hur barnet på bästa sätt når hälsa och välbefinnande 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 128, 49, 56–57; Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud 

& Fagerberg 2003, ss. 24–25). Flertalet studier påtalar vikten av att som förälder finna 

förståelse för barnet och dess uppförande, att detta uppförande är konsekvensen av 

tidigare upplevda erfarenheter av exempelvis försummelse och upprepad misstro till 

vuxna individer. Studierna påtalar även att tid behövs för att överlevnadsstrategier och 

andra negativa beteenden som barnet eventuellt kan ha utvecklat ska försvinna (Barone, 

Lionetti & Green 2017, s. 324; Murphy 2009, s. 213; Smit 2010, s. 254). Resultatet i 

denna studie visar på den enorma upparbetade kunskapsbank som föräldrar besitter där 

den övergripande känslan gentemot barnet är att skapa en trygg värld för att barnet ska 

utvecklas till en trygg individ. Detta bekräftas av Ahnquist och Sylwan (2014, s. 6) att 

då barnet har en trygg plattform och kan lita på sig själv så utvecklas det lättare en tillit 

till andra. Detta bidrar till tryggheten i sig själv som människa, i mellanmänskliga 

relationer och vid olika prövningar under livets gång (Wiklund 2003, ss. 46–58). Barnet 
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har tagits ifrån sin ursprungliga miljö, fått en ny familj, vilket är ett beslut som är 

oåterkalleligt och en fullständig förändring för barnet. Barn som adopteras har upplevt 

separationer, ibland bristfällig omsorg och trauman (Rikshandboken Vägen till adoption 

2015). Det är därför av största vikt att hjälpa barnet ur detta livslidande av kärlekslöshet 

och plötsliga ofrivilliga förändringar och istället frambringa goda anknytningsmönster 

och inre arbetsmodeller och minska det lidande som barnet hittills fått uppleva. De skall 

istället få uppleva omsorg, trygghet och kärlek (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 49, 56–

57; Eriksson 1994, ss. 93–97; MFOF 2013). Studier visar på att adopterade barn på 

grund av de tidiga separationerna i livet och det skapta otrygga anknytningsmönstret 

löper en större risk att drabbas av psykisk ohälsa än biologiska barn. Det är av största 

vikt att skapa en trygg och säker omgivning för att hjälpa barnet att återhämta sig från 

tidigare upplevda erfarenheter och för att frambringa ett nytt, tryggt anknytningsmönster 

och skapa goda förutsättningar till hälsa (Barone & Lionetti 2011, s. 691; DeJong, 

Hodges & Malik 2016, ss. 546–548; Lionetti 2014, ss. 574–575; Dahlberg & Segesten 

2010, ss. 49, 56–57). Detta är positivt inte enbart ur det individuella perspektivet med 

minskat lidande, ökad hälsa och livskvalitet som följd, utan är även positivt ur 

samhällsperspektivet och den hållbara utvecklingen i alla tre dimensioner (Dahlberg & 

Segesten 2010, ss. 49, 56–57; Ahnquist & Sylwan 2014, s. 27; Pellmer, Wramner & 

Wramner 2012, ss. 179–182, 225). Sjuksköterskan inom barnhälsovården möter de 

flesta familjer och har således ett stort ansvar genom att kunna erbjuda rådgivning och 

stöd i syfte att främja familjers hälsa och välbefinnande och minska lidande. 

Barnhälsovårdssjuksköterskan kan genom sin profession verka förebyggande och fyller 

en viktig roll i familjens hälsoprocess och kan således minska risken för framtida ohälsa 

och därigenom även verka för en god folkhälsa (Ahnquist & Sylwan 2014, s. 17; 

Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008, ss. 9–10; Kjellström, Håkansta & Hogstedt 

2005, s. 226; Rykkje 2007, s. 513). 

Metoddiskussion 

Studiens resultat redovisas ihop med en tydlig och beskrivande bakgrund och 

metodansats tillhörande fenomenet anknytning i syfte att initiera läsaren till materialet 

och genom diskussionen möjliggöra för läsaren att bedöma den vetenskapliga kvaliteten 

och resultatets betydelse (Vetenskapsrådet 2011, ss. 52–53; Polit & Beck 2017, s. 550). 

Giltighet i studien är avsedd att återge huruvida syftet besvaras av vald metod.  I denna 

studie valdes en kvalitativ intervjustudie genom semistrukturerade intervjuer (Lundman 

& Hällgren Graneheim 2012, ss. 187–188). En kvalitativ intervjustudie innebär ett 

inkännande förhållningssätt då det som studeras är människors upplevelser och 

erfarenheter. En kvantitativ studie hade inte kunnat bidra med det djup i vad som 

önskades undersökas då denna typ av studie ger en ökad distans mellan informant och 

forskare, detta i enlighet med Vetenskapsrådet (2011, s. 26). Datainsamlingsmetoden 

som valts till denna studie är semistrukturerade intervjuer, vilket ger möjlighet till att få 

en djupare förståelse för hur föräldrar som adopterat upplever anknytningsprocessen. En 

kvalitativ intervjustudie med livsvärldsteoretiskt perspektiv som grund beskrivs som ett 

väl vetenskapligt tillvägagångssätt att använda då det som ska studeras är individers 

upplevelser och erfarenheter (Dahlberg 2008, ss. 177–178; Dahlberg 2014, ss. 81–82; 

Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 187, 189). 

 

Giltigheten är beroende av trovärdigheten och studien har präglats av systematisk och 

kritisk analys av det insamlade materialet. Kontinuerliga diskussioner, samt de 
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diskussioner som under studiens process förts under handledarmöten har påmint om ett 

förhållningssätt av självmedvetenhet och bidragit till ytterligare självreflektion 

(Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 197–198; Dahlberg, Dahlberg & Nyström 

2008, ss. 341–342; Vetenskapsrådet 2011, ss. 24–31). I denna studie har båda 

författarna en personlig koppling till fenomenet anknytning, vilket kan berika genom en 

djupare förståelse men även innebära en risk då utgångspunkten inte har varit helt 

förutsättningslös under analysfasen. Dock har denna fallgrop synliggjorts genom 

kritiska diskussioner kring tänkbara felkällor samt att det har funnits en medvetenhet 

kring problemområdet. Analysen har präglats av tålamod och en överensstämmande 

tolkning av materialet har gjorts genom diskussion, utvärdering och kritisk granskning 

för att resultatet skall bli tillförlitligt. Kondensering av de meningsbärande enheterna har 

lett fram till underkategorier som därefter genom abstraktion har lett fram till kategorier. 

Tolkningen av de meningsbärande enheterna samt kategorierna bekräftas med hjälp av 

citat. Detta gör resultatet transparent och ger en möjlighet för läsaren att se att rimliga 

tolkningar gjorts, vilket ökar trovärdigheten för studien (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012, ss. 189–191, 197–198; Dahlberg, Dahlberg och Nyström 2008, ss. 

341–342; Polit & Beck 2017, ss. 530–532, 535–538, 684–686).  

 

I denna studie valdes semistrukturerade intervjuer då önskan var att få omedelbar 

möjlighet att ställa nyanserade följdfrågor. Intervjuerna genomfördes via telefon, vilket 

har både för- och nackdelar. Fördelar med telefonintervju är dels upplevelsen av att 

lättare kunna ställa intervjufrågor och dels för informanten att lättare kunna besvara 

känsliga frågor då mötet inte sker i varandras fysiska närvaro. Nackdelar med 

telefonintervju är att som intervjuare inte kunna se informanten och varken kunna läsa 

av kroppsspråk eller minspel, samt att inte i samma utsträckning kunna finnas som ett 

närvarande stöd om samtalsämnet väcker starka känslor. Genom intervjuguiden anses 

intervjuerna ge en ökad förståelse och besvara syftet. Trots provintervjun så upplever 

författarna att oerfarenheten av intervjuteknik påverkade de första intervjuerna men att 

tekniken med tiden utvecklades. De senare intervjuerna blev mer djuplodade än de 

första eftersom mer adekvata följdfrågor kunde ställas. Detta kan ses som en svaghet i 

studien då resultatet kunnat vara än mer innehållsrikt om erfarenheten kring 

semistrukturerade intervjuer varit större. Detta bekräftas av Dahlberg (2014, ss. 87–89) 

som beskriver att oerfarenhet gällande intervjuteknik påverkar innehållet. Intervjuerna 

upplevdes trots oerfarenheten avslappnade och en styrka för studien är att föräldrarna 

fritt beskrev sina upplevelser av anknytning utan att känna någon press då intervjuerna 

utfördes enskilt över telefon och i föräldrarnas trygga hemmiljö. Det etiska ansvaret är 

en viktig del att problematisera och ta hänsyn till vid datainsamling och val av metod. 

Det har funnits en medvetenhet kring de etiska komplikationer som intervjuer innebär 

och den utsatthet som föräldrarna befinner sig i.  Under samtliga intervjuer har det 

funnits en medvetenhet kring och en önskan att kunna garantera att risken att utsätta 

föräldrarna för skada inte överstiger studiens nytta, vilket inte tycks ha varit fallet i 

någon av intervjuerna. Under denna studies intervjuer har det funnits en förberedelse på 

att ämnet kan väcka starka minnen och känslor hos föräldrarna, och det har varit av vikt 

att visa ansvar och ge stöd samt informera om möjligheten att när som helst kunna 

avbryta intervjun (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, ss. 203–205; Polit & Beck 

2017, ss. 139–142, 661). Medvetenhet har funnits gällande utsattheten för det insamlade 

materialet, vilket har hanterats konfidentiellt för att inte komma utomstående tillhanda 

med risk för medförande skada (Vetenskapsrådet 2017, ss. 12–14, 28).  
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Överförbarhet för denna studie har prövats i dess sammanhang och gentemot dess syfte 

och metod, detta enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 198–199) och 

Vetenskapsrådet (2011, s. 28). Genom avgränsningen anknytning vid adoption så har 

sammanhanget anknytning gjorts mindre eftersom generell anknytning hade blivit en 

för stor kontext och lett till ett alltför omfattande resultat. Dessa två aspekter, att studien 

prövats i sitt sammanhang samt avgränsningen, ses som en styrka gällande 

överförbarhet för denna studie. Svårigheten att hitta informanter kan ha påverkat 

överförbarheten då urvalet till studien kan ha begränsats eftersom frågan om medverkan 

i studien inte har kommit en större andel föräldrar som adopterat tillkänna. Hade andra 

kanaler till att rekrytera föräldrar använts kunde resultatet eventuellt fått andra nyanser, 

men det är omöjligt att veta huruvida resultatet skulle ha påverkats. Som tidigare 

nämnts så innefattar emellertid urvalet en heterogen sammansättning av föräldrar och 

barn, vilket bidrar till en ökad möjlighet för ett variationsrikt resultat och 

sammansättningen kan ses som ett representativt urval. Denna aspekt kan tillsammans 

med antalet intervjuer för studien ses som en styrka för studiens giltighet, vilket 

bekräftas av Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 198) och Dahlberg, Dahlberg 

och Nyström (2008, s. 175) som beskriver att variation i urval och beskrivande 

upplevelser är viktigare än antalet intervjuer.   

Tillämpning och användbarhet av studiens resultat vilar på läsaren att bedöma och kan i 

kombination med tidigare genomförd forskning inom området vidga perspektivet och ge 

en djupare förståelse för fenomenet anknytning vid adoption. Detta i förhoppning om att 

hjälpa föräldrar som adopterar i anknytningsprocessen och skapa bättre förutsättningar 

för en god kvalitet på barnhälsovården i syfte att frambringa välbefinnande och hälsa för 

adoptivfamiljen.  

SLUTSATS 

Resultatet visar på att det finns förbättringsområden gällande sjuksköterskan inom 

barnhälsovårdens arbete kring familjer som adopterar. Barnhälsovårdssjuksköterskan 

bör finnas behjälplig och stödjande kring den enorma förändring som adoptivfamiljen 

genomgår på mycket kort tid. Det bör finnas förberedelse för att inleda en kontakt och 

vårdande relation med föräldrar som väntar på att adoptera i syfte att minska oro och 

stärka dem i den kommande föräldrarollen. Den komplexitet och den extra dimension 

som finns i anknytningsprocessen, samt de särskilda behov som föreligger hos barn som 

adopteras behöver medvetandegöras för att på bästa sätt kunna underlätta anknytningen 

mellan barn och förälder. För att minska känslan av utanförskap och det onödiga 

lidande som därigenom skapas, så är det viktigt att föräldrar i kontakten med 

sjuksköterskan inom barnhälsovården möts av kompetens och engagemang. 

Barnhälsovårdssjuksköterskan bör kunna ge råd och tips på kontaktvägar och nätverk 

gällande adoption och möjligheter till sociala sammanhang för familjen. Det är viktigt 

att barnhälsovårdssjuksköterskan är uppmärksam på barnet, föräldern och familjens 

hälsa och välbefinnande och ger praktiskt, emotionellt och psykosocialt stöd. Då 

sjuksköterskan inom barnhälsovården möter nästintill alla adoptivfamiljer, så finns det 

stora möjligheter till att minska lidande, förebygga ohälsa, samt främja hälsa och 

välbefinnande. Detta visar på att barnhälsovårdssjuksköterskan fyller en viktig 

förebyggande roll till att främja hälsa för familjen och då samtidigt verka för en god 
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folkhälsa och en hållbar framtid. Hälsa är framtidens främsta resurs och ur en hållbar 

utveckling genererar det vinster såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt. För att få en 

vidare fördjupad förståelse av fenomenet anknytning vid adoption bör ytterligare 

forskning inom området genomföras. Då tidigare studier mestadels har genomförts ur 

barnets perspektiv bör fokus riktas mot föräldrars upplevelser då de har en väsentligt 

viktigare roll i hur anknytningsmönstret växer fram hos barnet. Ett annat område som 

kan ge en fördjupad kunskap med kompletterande perspektiv utgöres av 

barnhälsovården. 

 

Kliniska implikationer och hållbar utveckling 

Nedanstående implikationer bedöms viktiga för sjuksköterskan inom barnhälsovården 

för att främja en trygg anknytning och stärka föräldrar som adopterar i föräldrarollen, 

samt ge stöd och trygghet och därigenom främja hälsa och välbefinnande för hela 

familjen.  

• Inleda en kontakt med föräldrar som väntar på att adoptera. 

• Skapa en vårdande relation för att minska oro och stärka föräldrar i 

föräldrarollen. 

• Medvetandegöra komplexiteten och den extra dimension som en adoption 

innebär.  

• Minska föräldrars känsla av utanförskap och det lidande som därigenom skapats. 

• Möta föräldrar med lyhördhet och engagemang. 

• Ge praktiskt, emotionellt och psykosocialt stöd. 

• Vara uppmärksam på barnet, föräldern och familjens hälsa och välbefinnande. 

• Synliggöra barnhälsovårdssjuksköterskans förebyggande arbete till förbättrad 

individuell hälsa, samt folkhälsa.  
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Natur & Kultur. 344 s. 

Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B-O., & Fagerberg, I. (2003). Att 

förstå vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 134 s. 

https://www.adoptionscentrum.se/sv/Adoption/Landerna/
http://www.bfa.se/Lander.html
http://www.bvadopt.se/Adoption/Lander
http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml
http://www.codex.vr.se/Datamaterial.shtml
http://www.codex.vr.se/etik2.shtml


 32 

DeJong, M., Hodges, J. & Malik, O. (2016). Children after adoption: Exploring their 

psychological needs. Clinical child Psychology and Psyciatry. 21(4), ss. 536–550. 

DOI:10.1177/1359104515617519 

Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2008). Kompetensbeskrivning legitimerad 

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 

distriktssköterska. http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/distriktskoterksa.kompbeskr.webb.pdf [2017-09-02] 

Eriksson, K. 1994. Den lidande människan. Stockholm: Liber AB. 115 s. 

Follan, M. & McNamara, M. (2013). A fragile bond: adoptive parents’ experiences of 

caring for children with a diagnosis of reactive attachment disorder. Journal of Clinical 

Nursing, 23(7), ss. 1076-1085. Doi: 10.1111/jocn.1234 

Fossum, B. (red). (2013). Kommunikation: Samtal och bemötande i vården. Lund: 

Studentlitteratur. Framgångsrika kommunikationsmodeller ss. 199–221. 

Kasen, A. (2013). Patient och sjuksköterska i en vårdande relation. I L.Wiklund Gustin 
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Bilaga 1 

Information och samtycke 

 
 
 

Informerat samtycke till att delta i intervjustudien om föräldrars 

upplevelse av anknytning vid adoption  

 
Vi är två sjuksköterskor, Elisabeth Borgenstierna och Alexandra Rosengren som 

studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska 

vid Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad 

nivå.  

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 

distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka föräldrars 

upplevelse av anknytningsprocessen vid adoption.  

Metoden i examensarbetet kommer att vara intervjuer som vi beräknar ta ca 40–60 

minuter, vilket kan ske över telefon eller via ett möte. Intervjuerna kommer att bandas 

för att därefter transkriberas och bli en del av datainsamlingen för studien. Att medverka 

i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt material 

hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. Då 

examensarbetet godkänts genom opponering och examination kommer allt datamaterial 

att raderas. 

Vi värdesätter och är väldigt tacksamma för din hjälp att ge oss en djupare förståelse för 

dina erfarenheter som förälder. Vi önskar genom denna information ditt samtycke till att 

delta i studien. Vid frågor eller eventuella funderingar är du välkommen att kontakta oss 

eller vår handledare. Om så önskas skickar vi det godkända examensarbetet till dig.  

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Alexandra Rosengren    Elisabeth Borgenstierna  

Alexandra.rosengren@vgregion.se  E_borgenstierna@hotmail.com 

    

    

Handledare 

Yvonne Hilli Docent 

Professor, biträdande 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd  

Sektionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

yvonne.hilli@hb.se 

 

mailto:E_borgenstierna@hotmail.com
mailto:yvonne.hilli@hb.se
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Jag har tagit del av informationen, förstått syftet med studien samt vad medverkan 

innebär och samtycker till att delta i denna studie. 

 
Datum och Ort  Namnteckning  

 

__________________ _________________________________ 

Namnförtydliganden  

 

  ____________________________ 

 
  Adress (om du vill ta del av studiens resultat) 

  ____________________________ 

 

  ____________________________ 

                                      

____________________________ 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Kan du berätta för mig hur den första tiden var med ditt barn? 

- Hur var det första tiden hemma (följdfråga om de talar kring resan)?  

- Hur skulle du beskriva att er vardag var första tiden? (rutiner, 

sova/äta/kommunikation) 

 

Kan du berätta för mig om upplevelser kring hur ditt barn knutit an till dig?  

 

Kan du beskriva för mig om hur du föreställde dig att anknytningen skulle bli? 

- Kan du berätta för mig om du upplever att anknytningen blev som du hade 

föreställt dig? 

 

Kan du berätta för mig om det finns något som underlättade eller skulle underlättat 

anknytningen?  

 

Kan du beskriva för mig hur upplevelserna har varit i mötet med BHV?  

- Kan du berätta för mig om du upplevt att BHV kunnat underlätta anknytningen?  

- Kan du berätta om du upplevde att kompetensen fanns hos BHV-sjuksköterskan. 

 

Vilket råd skulle du vilja ge till kommande föräldrar som ska adoptera? 
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