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Abstrakt 

 

Denna intervjustudie har undersökt hur blivande adoptivföräldrar i slutet av adoptions-

processen konstruerar sitt föräldraskap inför att hämta och knyta an till sitt barn. Studien 

har delvis genomförts med tolkande fenomenologisk analys med en analysprocess i sex 

steg. Genom fem semistrukturerade djupintervjuer med åtta deltagare framkom att det är 

möjligt att jämföra en biologisk graviditet och en adoptionsprocess vad det gäller kon-

struktion av föräldraskap och anknytning till sitt väntade barn. Studien vittnar om att 

adoptanter är väl förberedda för sitt kommande föräldraskap. Deltagarna uppger att vän-

tan i adoptionsprocessen är svår samt att mentaliseringsprocessen kring barnet varierar 

beroende på var i processen de befinner sig. Deltagarna anser att omgivningen är ett gott 

stöd i processen men att andras involvering ibland är väl påtaglig. Deltagarna uttrycker 

önskemål om ytterligare stöd från samhällets sida under den långa väntan mellan att 

handlingar skickats till ett adoptivland och besked om avresa bestämts. Studien kommer 

också fram till att fantasierna i slutet av graviditeten kring barnet inte tycks avta för ad-

optivföräldrar som vid en biologisk graviditet. 

  



 

 
 

Abstract 

 

 The aim for this interpretative study is to illustrate how soon to be parents 

through adoption at the end of their adoption process prepare their parenthood to bring 

and attach to their child. The study has been performed partly through the psychological 

method; interpretative phenomenological analyses with an analyses process in six steps. 

Through five semi structured depth interviews with eight participants the conclusion 

was that it is possible to compare a pregnancy through adoption with a biological one 

when it comes to the construction of the parental role in the attachment to the expected 

child. The study testifies that the adoptees are well prepared for their future parenting. 

The adoptees state that the end of the adoption process and the time spent waiting is 

difficult and that the mentalization process varies according to which state in the adop-

tion process they are in. The participants consider their family and acquaintances as 

good support but also give expression to find the involvement sometimes blatant. The 

participants express their wishes about support from society during their wait between 

sent documents to the adoption country and the reply for departure. The study also in-

cludes the result that the fantasy about the expected child does not abate to parents 

through adoption as in a biological pregnancy.  
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 ”så du är alltså gravid? ler hon. Precis så känns det när man precis fått  veta   

 att man är gravid men inte riktigt fattar ändå att det ska hända… liknelsen  

 irriterar mig… jag har ju knappt släppt tanken på att jag ju aldrig kan bli det… 
 Jag, gravid? Visst men det är ett ingenmansland vi svävar i. Vi väntar ett  

 barn, men vet inte när, inte vem och inte varifrån” (Weigl, 1997 s.93)  

 

Ungefär 1 500 personer blir föräldrar genom internationell adoption i Sverige varje år. 

(Statistiska centralbyrån). Forskningen kring internationella adoptioner är i Sverige 

relativt omfattande. Carlberg och Nordin-Jareno (2007) påpekar dock att några områden 

är svagt belysta i såväl svensk som internationell forskning. Ett område där de efterlyser 

mer forskning är inom anknytningsområdet. Bowlby (1988) och Ainsworth presenterade 

under 1940- och 50-talet grundläggande anknytningsteorier. Dessa utgör en bas i 

anknytningsforskningen. Teorierna bygger framförallt på att föräldrar och barn fysiskt 

har tillgång till varandra. Vid anknytning mellan föräldrar och barn finns vid en 

biologisk graviditet en möjlighet att påbörja denna viktiga process redan under 

havandeskapet. Stern (1998) är den av anknytningsforskningens förgrundsfigurer som 

valt att se anknytning som något som startar redan den dag då en förälder får vetskap 

om att den står inför omställningen att själv bli förälder. Hur gör då adoptivföräldrar när 

denna möjlighet inte ges? Rydén och Wallroth (2008) använder begreppet mentalisering 

som processen av tankar man har kring en situation och händelse. Hedenbro och Lidén 

(2003) kopplar detta till de tankar man har om sitt kommande föräldraskap och huruvida 

man föreställer sig hur det kommer att bli när barnet anlänt. Med utgångspunkt i Sterns 

teori om anknytning vill vi genom denna intervjustudie söka svar på hur blivande 

adoptivföräldrar i slutet av adoptionsprocessen konstruerar sitt föräldraskap inför att 

hämta och knyta an till sitt barn. Vi har använt oss av delar av den kvalitativa metoden 

Fenomenologisk analys; IPA. Studien genomfördes med djupintervjuer med öppna 

frågor där deltagarna får delge sina upplevelser av denna specifika händelse i deras liv.  

Adoption  

 
  Varje år kommer ca 800 barn till Sverige via internationell adoption. Sedan 

1971 är adoptionsförfarandet reglerat i lag (1971:796) med tillägg från 1993 då Sverige 

anslöt sig till Haagkonventionen (1997:191). I Sverige finns fem adoptionsorganisatio-

ner som har auktorisation att förmedla barn via internationell adoption. I nuläget finns 

avtal mellan Sverige och 32 länder i fyra världsdelar. Allt fler blivande adoptivföräldrar 

väljer att ställa sig positiva till att ta emot barn med speciella behov (olika typer av dia-

gnoser), så kallade SN-barn (SN = special needs) för att öka sina chanser att få bli för-

äldrar inom rimlig tid (Myndigheten för internationella adoptioner).     

 Att få ett medgivande att bli adoptivförälder är en lång process (se bilaga 1) med 

utredning kring vilken förmåga och beredskap de blivande föräldrarna har att ta emot ett 

barn. Bland annat ingår sedan 2004 en obligatorisk föräldrautbildning innan adoptions-

ansökan får skickas till ett land. Socialnämnden som genomför adoptionsutredningen i 

adoptantens hemkommun rekommenderar en anordnare i sitt område. I Västsverige är 

Göteborgs Psykoterapi Institut en av de större arrangörerna. Utbildningens syfte är att 

förbereda de blivande adoptivföräldrarna såväl praktiskt som mentalt för att ta emot ett 

barn. Ett viktigt inslag i föräldrautbildningen är att få kunskap om anknytning. Både de 

blivande föräldrarnas egna anknytningsmönster till sina egna föräldrar är i fokus liksom 

hur de funderar kring anknytning till sitt kommande barn (Socialstyrelsen, 2007).  
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 Adoption, en graviditet?   

 
 Frågan är om man kan hävda att det är en form av graviditet att vänta barn via 

adoption? Kats (1992) definierar begreppet graviditet: ”Den tid när man förbereder sig 

för att bli förälder, övergår från att vara någons barn till att själv vara den som har barn. 

En generationsväxling, en mognadstid som för många kan vara både svår och omväl-

vande.” (Kats, 1992, s. 99). Elias (2000) anser att upplevelserna man har inför att få ett 

barn är att betrakta som en graviditet oavsett om den är biologisk eller vid en adoption. 

Hon utvecklar att en graviditet och en adoption har både spännande och påfrestande 

sidor, fast på olika sätt. Den största skillnaden menar hon är just det faktum att en bio-

logisk graviditet syns rent fysiskt och att frågor och tankar från omgivningen uttrycks 

relativt tidigt. En adoptivförälder har valet att berätta om sitt kommande barn efter eget 

initiativ. Elias menar också att adoptivföräldrar kan tycka att det är frigörande att be-

stämma när beskedet ska delges omgivningen, medan andra känner att de vill att deras 

adoptionsprocess ska vara synlig för andra. Hon förklarar även den stora skillnaden av 

fokus då det vid en biologisk graviditet är modern som är i centrum medan det vid en 

adoption blir mer jämställt mellan båda adoptivföräldrarna. Elias förklarar att adoptiv-

modern och adoptivfadern måste uppvisa ett lika stort intresse och engagemang under 

adoptionsprocessen då de utreds i sin parrelation och sin omgivning. Hon påpekar även 

det faktum att en biologiskt gravid kvinna råds till att ta hand om sig själv under gravi-

diteten och uppmuntras att inte utsätta sig för stress, medan en adoptivförälder måste 

anstränga sig att uppvisa sin genomtänkta plan med det adopterade barnet. Kats (1992) 

jämför en biologisk graviditet med en adoptionsprocess genom att jämföra dess fort-

skridande genom olika faser. En biologisk graviditets faser: Fas 1 – inse att man alls är 

gravid/ska bli förälder. Fas 2 – acceptera graviditeten såväl fysiskt som mentalt. Fas 3 – 

bearbeta insikten om att ta steget från att själv vara barnet till att bli förälder.  En adop-

tionsprocess faser: Fas 1 – tiden fram till beslut att man vill adoptera. Fas 2 – utred-

ningsprocess via socialnämnd, medgivande och beslut om land. Fas 3 – väntan på be-

sked om namngivet barn fram till avresa för att hämta. 

 Von Greiff (2004) undersökte i en studie hur adoptivföräldrarollen uppfattades ur 

bland annat ett samhällsperspektiv. Man fann att adoptivföräldrar på många sätt känner 

sig iakttagna och ifrågasatta i sin föräldraroll. Inte minst att vara tvungen att genomgå 

en specifik föräldrautbildning för att alls komma ifråga att bli förälder upplevdes av 

flera svarande som kränkande. Likaså fanns uppfattningen bland de svarande att de ofta 

kände att de var tvungna att konfronteras med den biologiska normen, att det bästa 

föräldraskapet tycks bestå av två biologiska föräldrar. Daniluk och Hurtig-Mitchell 

(2003) genomförde en studie för att belysa hur upplevelsen var att bli adoptivföräldrar 

efter en lång tid av infertilitet. Deltagarna uttryckte att de var trötta på att få sitt liv så 

grundligt undersökt och att de var rädda för att deras behov och rättigheter inte skulle 

accepteras lika mycket som när föräldrar får ett biologiskt barn. Rädslan över hur 

omgivningen skulle reagera var också något de gav uttryck för och risken för att andra 

familjemedlemmar inte skulle se deras adoptivbarn lika giltigt som om det vore ett 

biologiskt barn.  

Anknytning  

 
  Broberg, Granqvist, Ivarsson, och Risholm-Mothander (2006) redogör för 

begreppet anknytning (attachment). Det är ett begrepp som beskriver det psykologiska 
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band som bildas och den relation som uppstår mellan ett barn och dennes närmaste 

vårdare. Karlsson (2008) tolkar anknytning ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv 

och beskriver att det bildas ett intrapsykiskt anknytningsmönster; ett ej direkt 

observerbart mönster men det är detta som formar ett barns beteende både mot sina 

föräldrar men även andra personer barnet kommer att möta i framtiden. Broberg m.fl., 

(2006) lägger också stort fokus på hur anknytningen har en avgörande betydelse för 

beteendet vid vuxen ålder men även hur man sedan anknyter till sina egna barn och 

huruvida resultatet blir en trygg eller otrygg anknytning. De menar också att 

anknytningsteorier beskriver hur anknytning utvecklas till mentala representationer (inre 

arbetsmodeller) hos barnet som sedan bidrar till personlighetsutvecklingen hos den 

växande individen.  Med inre arbetsmodeller menar de, de praktiska handlingsmönster 

som barnet utvecklar vid interaktionen med den de knyter an till.   

        De flesta anknytningsteorier och den forskning som idag genomförs kring 

anknytning fokuserar på den fysiska och mentala relation som individer skapar till 

varandra efter att möten individerna emellan skett i fysisk form. Karlsson (1998) vill 

dock revidera begreppet anknytning när det handlar om relationen mellan förälder och 

barn. Han menar att det korrekta uttrycket i den fas då föräldern möter sitt barn i 

verkliga livet borde benämnas återanknytning. Han beskriver det som att det handlar om 

ett återupprättande av den relation som skapats under havandeskapet mellan förälder 

och barn. Han menar också att brister i den faktiska relationen under graviditeten kan 

försvåra återanknytningen av relationsbandet efter förlossningen och att detta sedan kan 

riskera barnets vidare utveckling och mognad. 
  Karlsson (2005) menar att det är viktigt att göra blivande föräldrar medvetna om 

att anknytningsprocessen påbörjas redan under graviditeten och att man bör uppmuntras 

att aktivt kontakta fostret under havandeskapet. Han beskriver att denna tidiga kontakt 

kommer att underlätta återanknytningen mellan förälder och barn i senare skede. Inte 

minst ger detta den blivande fadern möjlighet att vara delaktig i havandeskapet och pro-

cessen att bli förälder. Brodén (2004) refererar en studie som genomförts kring anknyt-

ningsmönster under en graviditet. Fonagy, Steele och Steele, (1991) kom fram till att en 

blivande mammas anknytningsmönster till 75 % kunde förutsäga om barnet skulle bli 

tryggt eller otryggt anknutet. Kvinnor som bedömdes ha ett avfärdande anknytnings-

mönster visade bristande förmåga till inlevelse i sitt väntade barn. I studien framkom 

också att kvinnor som visat ett otryggt anknytningsmönster under graviditeten senare 

fick barn som visade sig vara tryggt anknutna. Förklaringen härleddes då till att kvinnan 

troligen mognat under graviditeten. Deras studie har väckt frågan kring hur föräldrars 

anknytningsbeteende överförs och hur blivande föräldrar aktivt kan arbeta med att bryta 

sitt relationsmässiga arv.   

 Grundläggande anknytningsteorier  

 

 Bowlby (1988) redogör med ett etologiskt perspektiv om bindning mellan barn 

och förälder. Med ett etologiskt perspektiv på beteendemönster menar han det system av 

karakteristiska drag som handlar om föräldraomsorg; om den är god leder den till 

trygghet och glädje och om den brister leder den till oro och ilska. Bowlby använder 

begreppet bindningsbeteende och betonar att detta är ett tydligare begrepp för 

anknytning då han tycker att tidigare teorier brister; att anknytning bara sker enligt de 

mest fundamentala motivationskällorna som matning och sexualitet. ”Bindnings-

beteende är varje form av beteende som leder till att en person når eller bibehåller 
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närhet till någon annan klart identifierad individ som uppfattas som bättre i stånd att 

klara världen.” (Bowlby, 1988, s.45-46). Han beskriver att bandet mellan mor och barn 

är ett förprogrammerat beteendemönster men att även den inlärda faktorn är stor. Han 

anser även att sorg kan uppkomma om ett beteendemönster med god bindning bryts. 

Den biologiska aspekten har starka rötter i bindningen. Bowlby (1988) menar att det 

vore naivt att tro att det bara beror på inlärning inom beteendemönster som ger resultat 

för vilken bindning som uppstår mellan barn och förälder. Han summerar slutligen de 

inlärda och biologiska delarna; att ett spädbarn är förprogrammerat att ge gensvar på 

dess sociala omgivning men viktigt att notera är hur individens reaktion kommer att 

påverkas av den behandling den får. Vidare konstaterar Bowlby att ett beteendemönster 

under bindningen är avgörande och att den kan utveckla den trygga bas ett barn 

behöver. Med en trygg bas menar han att det finns en trygg tillflykt att komma tillbaka 

till efter att ett barn börjar ge sig ut utan föräldern och på så sätt testar att klara sig själv. 

Bowlbys studier visar att barn i olika åldrar, även tonåringar, uppvisar ett självständigt, 

stabilt och ett lugnt emotionellt beteende när föräldrarna visat att de finns till hands men 

uppmuntrat dem att klara sig själva. Med dessa studier påvisar han vikten av att denna 

grund läggs redan vid spädbarnsperioden och att anknytningen påverkar individen 

längre fram.  

  Bowlby redogör för Ainsworths teori som främst behandlar utvecklingen mellan 

mor och barn och där hon undersöker vad som kan ske om en anknytningsprocess inte 

går som den ska. Han knyter an till sin egen teori om en trygg bas och vill utveckla detta 

och koppla till Ainsworths teori. Ainsworth gjorde studier som grundade sig på barnets 

anknytning till mamman beroende på omvårdnad de första åren och dess innebörd för 

frigörelse från mamman. Hon gjorde observationer kring balansen mellan barnets 

utforskande och anknytningen till mamman och ville se barnets förmåga att se sin 

förälder som någon att återvända till efter sitt utforskande; som Bowlby beskrev som en 

trygg bas.  

  Genom observationer utformade Ainsworth sin anknytningsteori och att det i 

denna finns individuella skillnader mellan individer. Ainsworth menade att hur barnet 

betedde sig runt sin förälder var kopplat till vad för slags anknytning barnet hade till 

föräldern. Denna observation benämnde hon som främmandesituationen vilket innebar 

att föräldrar och deras respektive barn blev placerade i en okänd miljö; ett möblerat rum 

med diverse leksaker. Observationen byggde på att barnet tillsammans med sin förälder 

bekantade sig med den nya miljön. En annan person som barnet aldrig träffat äntrade 

rummet och föräldern lämnade rummet en kort stund vid två tillfällen. Ainsworth gjorde 

en videoinspelning av hela observationen och ville observera på vilket sätt barnet 

utforskade sin nya omgivning och hur barnet hade förmåga att använda sin förälder som 

en trygg bas. Det var utifrån denna observation hon redogjorde för begreppen 

anknytningssystem och anknytningsbeteende och ville särskilja dessa begrepp åt. Med 

anknytningsbeteende menade hon det konkreta sätt på vilket barnet söker närhet hos sin 

förälder såsom gråt, leende eller krypa till föräldern. Anknytningssystem förklarar hon 

som hur samspelet dem emellan fungerar och huruvida detta samspel underlättar närhet 

och utforskande med föräldern som en trygg bas. Ainsworth påpekar att inom dessa två 

begrepp är föräldrarnas omvårdnad en stor del i det samspel som utvecklas och lägger 

grund för vilken anknytningsmodell som kommer att växa fram. Ainsworth menar att 

fyra typer av övergripande anknytningsmönster mellan förälder och barn skapas; Trygg 

anknytning, otrygg anknytning, undvikande/ambivalent anknytning och desorganiserad 

anknytning. 
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  Karlsson (2008) kommenterar Ainsworths anknytningsteori och beskriver att när 

barnet har en trygg anknytning leker barnet självständigt men söker sig till föräldern när 

barnet känner sig otryggt. Föräldern är lyhörd, vilket Ainsworth menar har stor 

betydelse i anknytningsprocessen. Undvikande och ambivalent, även kallad otrygg 

anknytning är enligt Ainsworth när barnet brister i att använda sin förälder som en trygg 

bas, dvs. ett undvikande beteende. En ambivalent anknytning förklarar hon är när barnet 

inte har ett bra samspel med föräldern och är osäker på förälderns signaler för att de 

skiftar i att vara lyhörda ibland och ibland inte. Barnet kan då uppträda med mycket gråt 

och frustration och på så sätt få uppmärksamhet eller dra sig undan helt. Den mest 

problematiska anknytningen som Ainsworth redogör för är den desorganiserade 

anknytningen. Detta menar hon uppkommer om barnet känner rädsla gentemot 

föräldern men ändå vill söka trygghet. Denna anknytning blir mycket förvirrande för 

barnet då behovet av trygghet ökar men resultatet blir att rädslan blir större. Hon 

påpekar att detta kan få allvarliga konsekvenser då barnet i framtiden inte kommer 

kunna lita på någon i sin omgivning.  

 Sterns anknytningsteori 

 

  Stern (1998) menar att anknytningsprocessen mellan förälder och barn tar sin 

början under graviditeten och att den starkt påverkas av föräldrarnas bakgrund och 

personliga erfarenhet. Han beskriver hur tre graviditeter pågår sida vid sida under den 

period en familj blir till. Dels handlar det om det foster som växer under graviditeten 

och som påverkar kroppen fysiskt men också de mentala föreställningarna som skapas 

under den här tiden beskriver han som en parallell graviditet som han kallar moders-

mentaliteten. Här ställs frågor som; Hur kommer jag/vi att fungera som förälder/ 

föräldrar? Hur kommer synen på livet och det liv jag/vi levt hittills att förändras? Hur 

kommer äktenskap och yrkesliv att förändras? Den tredje formen av parallell graviditet 

som pågår enligt Stern handlar om fantasibarnet, där frågor om det kommande barnet 

upptar blivande föräldrars tankar. Stern menar att detta inte är frågor som bearbetas 

systematiskt utan mer har karaktären av en mognadsprocess som pågår mer eller mindre 

omedvetet. I fantasin spelas tänkta scener upp kring förväntningar som gång på gång 

omformuleras och belyses från olika håll. Stern beskriver också hur denna mognads-

process kan se olika ut hos olika individer. En del blivande föräldrar påbörjar processen 

väldigt tidigt under graviditeten medan andra behöver längre tid för att påbörja 

fantiserandet. Stern menar att det beror på avvägningar som de blivande föräldrarna gör 

kring lyckan över att få bli föräldrar och rädslan över att eventuellt förlora barnet. När 

de fått bevis för att allt verkar bra under graviditetens första månader brukar dock 

fantasierna ta fart. Stern menar att det mellan fjärde och sjunde månaden av en 

graviditet är särskilt vanligt med fantasier och att det runt åttonde månaden nått sin 

kulmen. En iakttagelse Stern gjort är att modern i graviditetens slutskede avvecklar 

fantasierna kring det kommande barnet. Stern, (1998) menar att denna omställning ter 

sig märklig men fyller ett viktigt syfte då det är viktigt att skillnaderna inte bör bli 

alltför stora då fantasibarnet och det verkliga barnet möts för första gången. Moderns 

förväntningar kring t.ex. kön, hudfärg, utseende, kroppsstorlek och temperament bör 

alltså tonas ned för att skydda såväl henne själv som det nyfödda barnet. Här poängterar 

Stern det viktiga i att tiden måste ha sin gång. När denna mognadsprocess störs som vid 

exempelvis en för tidig födsel hamnar känslorna i kläm mellan fantasibarnet och det 

verkliga barnet och detta kan enligt Stern skapa störningar kring skapandet av moders-
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mentaliteten. Stern menar dock att det i allra sista stund när förlossningen skall ske 

tycks fantasiskapandet accelerera med kraft då modern känner att detta barn är hennes 

och ingen annans.  

  Stern beskriver även tre vanliga anknytningsmönster hos den blivande föräldern 

under graviditeten; avfärdande anknytningsmönster, insnärjt anknytningsmönster och 

autonomt anknytningsmönster. Han påpekar att det sällan uppvisas i renodlad form men 

att individen beteende ofta går att hänföra till de olika huvudgrupperna. Avfärdande 

anknytningsmönster innebär att den blivande föräldern försöker hålla moderskaps-

upplevelsen på avstånd för att klara av omställningsprocessen. Man verkar inte helt ta in 

att en graviditet pågår och verkar distansera sig till sin egen barndomstid. Den blivande 

föräldern bagatelliserar sin egen tidiga historia och hävdar att det egna omhänder-

tagandet när man själv var liten inte alls har betydelse för det som just nu sker. Troligen 

finns en uppfattning om det som komma skall men allt hålls på behörigt avstånd och 

man är inte beredd att diskutera sin situation med omgivningen. Insnärjt anknytnings-

mönster definieras genom att individer kastar sig in i nära relationer utan att egentligen 

reflektera kring dem. Här tenderar den blivande föräldern att fullständigt uppslukas av 

det som är på väg att hända. Begreppet insnärjning som Stern använder syftar på den 

mycket nära relation som de blivande föräldrarna skapat till sina egna föräldrar 

(framförallt den blivande modern till sin egen mor). Den intrasslade relationen kommer 

troligen enligt Stern att även föras över till det barn som kvinnan bär på. Begreppet 

autonomt anknytningsmönster används om blivande föräldrar som har förmåga att 

betrakta sig själva utifrån. De kan helhjärtat gå in för det som sker i mognadsprocessen 

att bli förälder, de inviger sin egen förälder i vad som sker men de har samtidig förmåga 

att sätta gränser för omgivningens inblandning. I detta anknytningsmönster reflekterar 

man kring den egna tidiga relationen till sin egen förälder men klarar att hålla fokus på 

att det är man själv som står i begrepp att skapa sin framtid.  

 Anknytning vid adoption  

 
 Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) har sammanställt 

forskning såväl nationellt som internationellt kring adoption. Carlberg och Nordin-

Jareno (2007) påpekar dock svårigheterna i att generalisera resultat i den internationella 

forskningen kring adoptivföräldrars omvårdnadsförmåga och interventioner för adoptiv-

föräldrar. Dels saknas internationellt vedertagna metoder för standardiserad forskning 

och dessutom skiljer sig olika länder mycket åt mellan vad det gäller krav på adoptiv-

föräldrar och de insatser som görs från samhällets sida. Carlberg & Nordin-Jareno, 

(2007) beskriver dock att forskningsresultat såväl i Sverige som internationellt visar att 

anknytning mellan adopterade barn och deras adoptivföräldrar överlag ser likadant ut 

som bland biologiskt födda och deras familjer. Däremot visar studier att barn med en 

bakgrund med långa institutionsvistelser avviker. Bland dessa barn är otrygga 

anknytningsmönster överrepresenterade. För att undvika störningar i anknytnings-

mönster fastslås vikten av att adoptioner sker så tidigt som möjligt i ett barns liv.   

  En SOU-rapport sammanställdes på svenska regeringens initiativ för att få en 

samlad bild kring anknytning vid adoption (SOU 2003:49). En internationell studie som 

refereras i rapporten är genomförd av Juffer och Rosenboom, (1997) i Holland som 

studerade 160 internationellt adopterade barn, som kom till sina familjer före sex 

månaders ålder. De kom i studien fram till att 74 % av barnen knutit an till sina 

adoptivföräldrar på ett tryggt sätt vid 12 och 18 månaders ålder. Resultatet överens-
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stämmer med jämförbara studier i biologiska familjer. Andra faktorer som hälsotillstånd 

vid adoptionen, ursprungsland eller om barnet var för tidigt fött inverkade inte heller på 

möjligheten att knyta an till sin adoptivförälder. Man fastslog i studien att adoptioner 

som genomförs av barn före 6 månaders ålder inte löper någon ökad risk för otrygg 

anknytning. Marcovitch, Goldberg,Gold, Washington, Wasson, Krekewich och 

Handeley-Derry (1997) refererad i (SOU 2003:49) studerade 56 rumänska barnhems-

barn som adopterats i Ontario i Kanada. Studien genomfördes genom att använda 

Ainsworths teori, främmandesituationen. De fann att de adopterade barnen hade en 

högre grad av otrygg anknytning när man jämförde med en kontrollgrupp som bestod av 

biologiska barn, 70 % mot 58 %. Forskarna fastslog dock att beteende och anpassning i 

adoptivbarnsgruppen låg inom normala gränser men att barn som adopterades före 6 

månaders ålder hade bäst förutsättningar för normal utveckling. Sammantaget kommer 

SOU-rapporten fram till att studier visat att adoptivbarn från extremt dåliga barnhem 

visat otrygga former av anknytning och att detta anknytningsmönster är vanligare än i 

barngrupper med ordinära uppväxtbetingelser. Man fann också att svårighetsgraden och 

frekvensen av störningar ökade med ökande längd av barnhemsvistelsen före 

adoptionen. Viss normalisering kunde också ses, sedan barnet vistats ett par år i 

adoptivhemmen. Enligt Carlberg och Nordin-Jareno (2007) finns det mycket få studier 

genomförda av adoptivföräldrars omvårdnadsförmåga. De som finns är dock samstäm-

miga kring att det inte föreligger några större skillnader mellan biologiska föräldrars och 

adoptivföräldrars omvårdnadsförmåga. Ju yngre barnen är vid adoption och ju kortare 

tid barnen varit institutionsplacerade desto större möjlighet är det att god anpassning 

och anknytning sker. En ytterligare faktor som ökar möjlighet till god anknytning är om 

föräldrarna har ett avspänt förhållande till sina egna barndomsupplevelser.  

 Stern (1989) beskriver att hans teori om anknytningsprocessen under en 

graviditet är möjlig att hänföra även till de föräldrar som adopterar barn. Han menar att 

en graviditet är en viktig förberedelse för moderskapet men att det är känt att även 

kvinnor vid en adoption utvecklar moderskänslor utan att ha genomgått de kroppsliga 

förändringar som en graviditet innebär. Stern menar att processen av väntan vid en 

adoption är att likställa med en graviditet och att tiden just används för förberedelse av 

föräldraskapet och för att skapa en bild av barnet de drömmer om. Stern menar att det 

kan vara så att adoptivföräldrar tvingas arbeta mer med sig själva eftersom 

adoptionsprocesser kan vara långa. 

 Karlsson (2005) konstaterar att adoptivföräldrar och deras barn inte ges 

möjlighet till återanknytning av fosterperiodens bindning utan ställs in för utmaningen 

att skapa en ny anknytningsrelation. Han poängterar att den fas då adoptivföräldrar och 

deras barn väl fått mötas måste få tid och utrymme att utvecklas under en längre tid. 

Karlsson anser att företrädare för barnpsykiatrin samt myndigheter som ansvarar för 

adoptionsfrågor och adoptionsorganisationer inte tillräckligt tycks förstå hur bristfällig 

anknytning inverkar vid en adoption. Han menar att förebyggande information och 

stödåtgärder borde prioriteras i högre utsträckning. Karlsson menar också att det är 

ganska vanligt att adoptivföräldrar inte tror sig själva om att kunna skapa en kompens-

erande anknytningsrelation för adopterade barn. De ger ibland uttryck för ”det svåra i att 

plötsligt blivit anförtrodda ansvaret för ett nytt mänskligt liv till vilket det inte funnits 

en havandeskapets och nyföddhetsperiodens sinnesmässiga och känslomässiga relation 

och där barnet ju helt förlorat sina tidigare anknytningsrelationer.” (Karlsson, 2005, 

s.5). Han beskriver också att det kan vara väldigt svårt adoptivföräldrar att tala om 

svårigheterna kring anknytning mellan dem och deras barn då de ofta upplever att det 



 

8 
 

ställs större krav på dem från omgivningen. I samband med just anknytnings-

problematik söker en del adoptivföräldrar professionellt stöd. Carlberg och Nordin-

Jareno (2007) påpekar dock att det finns starkt ifrågasatta terapimetoder som innefattar 

holdingterapi som vänder sig just till adoptivföräldrar med svårigheter att knyta an till 

sina barn. De refererar att denna terapimetod ges av privata utbildare även här i Sverige 

samt att det finns exempel på barn som dött av behandlingen i USA. Holdingterapi 

bygger på idéer där en terapeut tränar föräldrar att hålla sitt barn i famnen så att de 

genom kroppskontakten får psykisk kontakt med barnet (Psykologiguiden).  

Mentalisering en konstruktion av föräldraskap 

 
 Rydén och Wallroth (2008) diskuterar förhållandet mellan begreppet 

mentalisering och anknytning. De menar att inom modern psykoterapi handlar 

mentalisering om hur människor förstår sina egna och andras tankar, uppfattar sin 

omgivning och har tankar om sin identitet. De förklarar vidare att mentalisering är en 

djupare del av vårt tänkande i form av att människor har tankar om sina tankar men 

även tillskriver och tolkar vad andra människor har för tankar. De anser att detta är inre 

föreställningar som motiverar handlingar och att anknytning mellan barn och förälder är 

en del av den organiserade tillvägagångssättet om hur vi förstår världen.  Levin (2011) 

beskriver att mentalisera och dess innebörd handlar om att se sig själv utifrån och andra 

inifrån. Rydén och Wallroth (2008) påpekar därmed att utvecklingen av anknytningen 

inte bara hänger på människans uppfattning om omgivningen utan också den förståelse 

människan har om sig själv. ”jag är någon som gör saker och tänker tankar, därför 

existerar jag” (Rydén & Wallroth, 2008, s.52). Hedenbro och Lidén (2003) beskriver de 

inre bilderna om ett föräldraskap och fördjupar iden Stern hade om fantasier kring 

barnet.  Stern menade att det är en förutsättning inför den blivande rollen som förälder 

att den inre bilden och fantasin om barnet; fantasibarnet, stämmer överens med det 

verkliga barnet för att anknytningen ska utvecklas på ett bra sätt från början. Lebovici 

(1983, 1984, 1988) menar att det finns tre kategorier: Fantasibarnet, Idealbarnet och det 

verkliga barnet. Mentalisering om fantasibarnet är en omedveten process och mer en 

bild som speglar moderns egen identitet och moderskap. Idealbarnet är en mentalisering 

som växer till en mer realistisk bild där modern skiljer sig själv och barnet åt som två 

individer och även inkluderar fadern i större utsträckning. När barnet infinner sig får 

föräldrarna släppa de bilder och fantasier de tidigare haft och ställa rimligare krav på sig 

själva och barnet (Havnesköld & Risholm-Mothander (2003). Brodén (2004) summerar 

att en del av konstruktionen av föräldraskapet löper genom dessa inre representationer 

och slutligen påverkar den anknytning som utvecklas. 

Tolkande fenomenologisk analys (IPA)  

  

 Tolkande fenomenologisk analys (Interpretative Phenomenological Analysis, 

IPA), nedan används förkortningen IPA, är en kvalitativ metod som utvecklats specifikt 

inom psykologi. Metoden har sina rötter i fenomenologi tillsammans med hermeneutik 

och symbolisk interaktionism. J.A. Smith, idégivare till IPA, publicerade sina grund-

idéer kring IPA 1996 för första gången och IPA har sedan dess använts som forsknings-

metod inom ämnesområden som hälsopsykologi, socialpsykologi och klinisk psykologi. 

(Birkbeck College, University of London, 2011). Smith karaktäriserar IPA inom tre 

områden; Ideografisk, Induktiv och Interrogativ. Med ideografisk menar han att vid IPA 
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är urvalet litet för att det handlar om att kunna fördjupa sig i den enskilde individen och 

att denna står i fokus. Materialet från individens utsagor jämförs med andra individers 

utsagor om samstämmighet och övergripande teman för innehållet framställs. Detta 

menar han att analysen är induktiv. Han kommenterar vidare det induktiva inslaget i 

metoden och hänvisar till Warnock (1987) som menade att: “delving deeper into the 

particular also takes us closer to the universal” (Smith, 2008, s.42). Smith anser att IPA 

även är ett tillskott inom den traditionella psykologin genom att den belyser frågor som 

ej vanligtvis berörts. Med detta menar han att metoden är interrogativ. Larkin, Watts 

och Clifton (2006) anser att IPA är en interpretativ analys där forskaren får möjlighet att 

spekulera i sitt material och fördjupa sig i vad det egentligen betyder. De menar att just 

detta är det som karaktäriserar en fenomenologisk analys. 

  Frågeställning 

 
 Det övergripande syftet för denna studie är att söka svar på hur blivande 

adoptivföräldrar i slutet av adoptionsprocessen konstruerar sitt föräldraskap inför att 

hämta och knyta an till sitt barn. För att besvara den övergripande frågan har flera 

frågeställningar använts i studien:  

 

 Hur bidrar adoptionsprocessen med bland annat inslag av hemutredning och 

föräldrakurs de blivande adoptivföräldrarna i deras konstruktion av 

föräldraskap? 

 

 Hur ser blivande adoptivföräldrar på jämförelsen mellan biologiska graviditeter 

och föräldrablivande vid adoption?  

 

 Hur förhåller sig blivande adoptivföräldrar till begreppet anknytning och sin 

egen barndom vid konstruktion av föräldraskap?  

 

 Hur förbereder sig blivande adoptivföräldrar konkret vid konstruktionen av 

föräldraskap?  

 

 Hur förhåller sig blivande adoptivföräldrar till omgivningens attityder vid 

konstruktionen av föräldraskap?    

 

 

Studien är genomförd utifrån så kallade semistrukturerade intervjuer där samtliga 

informanter fått samma frågor men där de gavs möjlighet att fritt berätta utifrån den 

intervjumall (se bilaga 3) med öppna frågor som de delgivits i förväg. För att få en 

starkare grund för tolkning ha delar av metoden fenomenologisk analys (IPA) använts.  
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Metod 

Deltagare 

  

  8 informanter deltog i denna studie. Deras bakgrund är att de har adoptions-

handlingar registrerade i olika länder och nu väntar på besked om specifikt barn. De 

flesta har haft sina handlingar i länderna i mer än ett år och de befinner sig alltså nu i 

slutskedet av sin adoptionsprocess. Länderna som adoptionen skall ske ifrån är; Kina, 

Thailand, Sydkorea och Sydafrika. Då adoptionsprocesser är mycket känsliga och 

adoptanterna ständigt är iakttagna av såväl nationella som internationella myndigheter 

har vi valt att inte närmare specificera vem som är vem i studien. I studien ingår fem 

kvinnor och tre män och adoptionerna sker som par, inga singeladoptanter har deltagit i 

studien. Samtliga deltagare är mellan 27 och 35 år, bosatta i olika delar av Sverige och 

är svenska medborgare. Deltagarna hade lite olika åldersintervall i sina medgivanden 

från sina respektive socialnämnder men vanligast var att de ansökt om barn i intervallet 

0-36 månader. Några hade också visat sig öppna för adoption av barn med särskilda 

behov så kallade SN-barn (SN = Special needs). Nedan presenteras en schematisk skiss 

över var i adoptionsprocessen våra deltagare befinner sig då studien genomförs.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
Figur 1: Adoptionsprocess vid internationell adoption och var studiens deltagare befinner sig i processen 

Instrument   

  

 I studien användes en intervjumall med 15 frågor (Se bilaga 3). Intervjumallens 

frågor berörde deltagarnas upplevelser om adoptionsprocessen, föräldrarollen, barnet 

och omgivningen. Exempel på fråga inom föräldrarollen kan vara ”Känner du/ni att ni 

påbörjat en anknytningsprocess till ert barn? I så fall på vilket sätt?” Exempel på fråga 

angående omgivningen kan vara ” Hur är er närmaste omgivning involverad i er 

process att bli föräldrar nu när ni snart skall åka? Vid intervjuerna använde vi oss av 

Skype där deltagarna muntligt fick redogöra för sina svar utifrån intervjufrågorna. Alla 

intervjuer spelades samtidigt in med hjälp av en programvara; Debut. En av intervjuerna 

skedde via telefonsamtal och även detta samtal spelades in med Debut genom att 

använda högtalaren aktiv. 

Socialnämnden i 
adoptantens 
kommun 
beslutar om man 
får fortsätta 
processen för 
aktuellt barn 

Resa för att hämta 
barn 

Barnbesked Utredning av socialnämnd 
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Medgivande Val av land - 
Ansökningshandlingar 
sammanställs och 
skickas för registrering 
i landet 

Väntan 

Vi möter deltagarna 
i studien under 
denna tid i 
adoptionsprocessen  
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Procedur 

    

 Vi sökte våra informanter via flera kanaler, via Facebooks olika grupper, via 

adoptionsorganisationernas forum, via bloggar om adoption och olika diskussions-

forum på webben riktade till vår målgrupp. Vi utformade en standardformulering som 

kort beskrev vårt syfte och en önskan om att få informanter att ställa upp på intervju via 

Skype eller telefon. Vi skapade en e-post, uppsatspsykologi@hotmail.se dit vi 

uppmanade informanter att kontakta oss. När de hört av sig fick de via mail vårt 

informationsbrev (bilaga 2) om studien samt den intervjumall (bilaga 3) vi valt att utgå 

ifrån vid intervjutillfällena. Önskade de sedan fullfölja deltagandet bokades tid för 

intervju. Vi fick också hjälp via några kommuners familjerättsenheter som vidare-

befordrade vår önskan till par som befann sig i adoptionsprocessens slutskede. I 

studiens inledningsskede hade vi som ambition att genomföra intervjuer med par som 

fått besked om specifikt barn och som stod i begrepp att resa för att hämta. Tidigare var 

denna period förhållandevis lång, ofta flera månader. I dagsläget har just denna period 

avsevärt kortats för att barn och utsedd förälder ska sammanföras så snabbt som möjligt 

vilket naturligtvis bidrar till att det blir en mycket intensiv period för adoptanterna. Efter 

samtal med adoptionsorganisationerna beslöt vi att utvidga vår studie till att omfatta 

adoptanter som väntar, dvs. de har alla adoptionshandlingar registrerade i olika länder 

och väntar när som helst besked om specifikt barn och därmed avresa. Vi kontaktade 

våra deltagare via e-post för att bestämma tid för intervju. Vi lät dem bestämma var, när 

och hur intervjuerna skulle genomföras för att förenkla för dem. Samtliga deltagare 

önskade genomföra intervjuerna i anslutning till sina hem. När deltagarna tackat ja till 

att vara med i studien fick de via e-post ett informationsbrev (se bilaga 2) där studiens 

syfte och bakgrund beskrevs. I brevet framgick också hur anonymitet och det insamlade 

materialet skulle hanteras. Vi valde också att i förväg, i samma brev, delge dem den 

intervjumall vi önskade utgå ifrån under djupintervjuerna.   

 Totalt genomfördes fem djupintervjuer i studien. Vid tre tillfällen genomfördes 

intervjuerna med par. Två av intervjuerna genomfördes med en av adoptanterna i det 

blivande föräldraparet. Alla deltagare intervjuades under december månad 2012 via 

Skype eller telefon och intervjuerna varierade mellan 30 till 45 min. Alla intervjuer 

genomfördes och dokumenterades, som metoden IPA påbjuder, med inspelning. Innan 

intervjuerna startade informerades deltagarna muntligt om studiens syfte och avgräns-

ning. Vi förklarade även att intervjun bestod av öppna frågor och målet var att de skulle 

känna sig fria att prata utifrån intervjumallens frågor. 

 Samtliga intervjuer transkriberades med hjälp av inspelningarna från program-

varan Debut. Vi använde oss där av en funktion som saktade ner hastigheten på samta-

len så att vi ordagrant fick med allt i vår transkribering. Efter denna bearbetning lyssna-

des inspelningarna igenom ytterligare för att se att skriven text och inspelning var sam-

stämmig.  

Dataanalys 

  

 Efter transkriberingarna påbörjades analysprocessen utifrån föreskriven modell 

enligt IPA-processen som liknar den som ofta används vid kvalitativ analys. Nedan 

redogörs för hur analysprocessen i vår studie gått till utifrån den modell i sex steg som 

IPA förespråkar enligt Howitt, (2010).     

 

mailto:uppsatspsykologi@hotmail.se
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Steg 1 Bekanta sig med insamlat material  

Redan vid transkriberingen gavs vi möjlighet att fördjupa vår kunskap om det insamlade 

materialet men som IPA förordar lyssnade båda återigen igenom de inspelade 

intervjuerna för att få en helhetsbild.  

 

Steg 2 preliminärt identifiera teman 

Vid användande av IPA som metod är tanken att man förutsättningslöst analyserar sitt 

material för att skapa preliminära teman. Här gjorde vi avsteg från IPA som metod 

genom att utgå från den intervjumall som vi konstruerat och antog de huvudteman som 

återfinns där. Vi fann att utsagor kunde kategoriseras i fem olika teman; 

Adoptionsprocessen, föräldrarollen, barnet, omgivningen och ospecifika upplevelser. 

Dessa teman beskrivs mer ingående under steg 6 nedan.  

 

Steg 3 söka gemensamma teman 

I detta steg sker själva tolkandet av materialet där man söker meningsbärande enheter i 

det insamlade materialet. Vi läste noga igenom intervjuerna och markerade, var för sig, 

informanternas utsagor och försökte härleda dessa till vilket tema vi ansåg att 

uttalandena hörde hemma. Vi jämförde sedan våra respektive uppfattningar för att 

kontrollera samstämmigheten. Om vi hade avvikande uppfattningar försökte vi 

gemensamt komma fram till en lösning. I detta steg skall också utsagor sorteras bort 

som inte är relevanta för den studie man gjort. Det handlar i detta steg om att slutligen 

bestämma sig för de teman man tänkt använda för sin slutliga tolkning. I vårt material 

fann vi utsagor som handlade om deltagarnas upplevelse av vardagen allmänt i väntan 

på barn. Dessa utsagor sorterades i tema ospecifika upplevelser av adoption. Då dessa 

utsagor inte var relevanta för vår frågeställning valde vi att bortse från detta tema i vårt 

resultat.  

 

Steg 4 systematisering av materialet i teman  

Här skedde den visuella sorteringen av de insamlade data som IPA förordar. Vi 

strukturerade vårt material så att vi hade möjlighet att se vilken deltagare som sagt vad 

samt vad dessa sagt och identifierade deras meningsbärande utsagor. När denna 

sortering var klar formade vi fem dokument, ett för varje tema av uttalanden och 

sorterade in samtliga deltagarnas utsagor där vi ansåg att de hörde hemma. Här såg vi 

till att varje deltagare tilldelades var sitt typsnitt för att enkelt kunna skilja deltagarnas 

utsagor åt.   

 

Steg 5 analys av ytterligare fall 

I detta steg genomförde vi en jämförelse av deltagarnas utsagor och sökte likheter och 

skillnader. I detta steg av analysen upptäckte vi att två av våra fem ovan nämnda teman 

hade stora beröringspunkter och överlappade varandra något, därför slogs temana 

Adoptionsprocessen och Föräldrarollen samman till ett nytt tema som vi benämnde 

Konstruktion av föräldraskap via adoptionsprocessen. Vi bestämde oss slutligen för att 

de teman vi upprättat var korrekta.  

 

Steg 6 skriva analysen 

I detta sista steg föreskriver IPA att man noggrant beskriver de teman som identifierats i 

materialet för att ange den bas som tolkning skett utifrån. De tre teman vi valt att 
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analysera kom sedan att utgöra underlaget för rubrikerna i vår studies resultatdel. Våra 

tre teman blev:  

 

1) Konstruktion av föräldraskap via adoptionsprocessen: Utsagor om hur deltagarna 

upplevt förberedandet inför föräldraskapet vid en adoption i anslutning till 

hemutredning och föräldrautbildningen. Här innefattas utsagor som berör hur det 

upplevs att vänta barn vid adoption i jämförelse till en biologisk graviditet. Här 

sorterades också utsagor om de blivande föräldrarnas uppfattning kring sin egen 

barndom samt deras kunskap om anknytning som begrepp.  

 

2) Konstruktion av föräldraskap via mentalisering kring barnet: Utsagor om vad 

deltagarna har för tankar kring sitt kommande barn. Här berättade deltagarna även om 

hur de strukturerade och förberedde sig konkret och praktiskt inför det kommande 

barnet. Utsagor här handlade också om de blivande föräldrarnas kännedom om hur 

barnet har det i det land där det fortfarande befinner sig och de handlingar som barnet 

eventuellt förbereds för ur anknytningssynpunkt.  

 

3) Konstruktion av föräldraskap via omgivningens inställning och deltagande: Utsagor 

om hur familj, vänner och omgivning varit delaktiga i deltagarnas adoptionsprocess. 

Här delgav deltagarna exempel på vilket stöd de fått men även för den påfrestning det 

innebar med frågor och förväntan från omgivning och övrigt samhälle.    

Etiska hänsynstaganden  

  

 Innan intervjuerna genomfördes skickades via e-post ett brev till informanterna 

där studiens syfte beskrevs samt information om hur materialet skulle komma att 

hanteras och publiceras (se bilaga 2). Samtliga djupintervjuer inleddes med 

informationen än en gång och deltagarna ombads ge ett muntligt samtycke till att låta 

sig intervjuas. För att ytterligare ta hänsyn till våra deltagare har vi valt att inte specifikt 

återge varken deras ålder, boendeort, adoptivland eller intervall de har medgivande för. 

Vi hoppas på detta sätt att vi hanterat våra data konfidentiellt. I några utsagor finns 

information med namngivet land. Självklart är dessa utsagor anonymiserade och vi har 

då angivit landet som x i den mån dessa utsagor använts. I någon utsaga talar någon av 

deltagarna om sin partner så att genustillhörighet framgår. Könet är då korrigerat med x.    

Resultat 

 

 Vi har i denna studie undersökt hur blivande adoptivföräldrar i slutet av adop-

tionsprocessen konstruerar sitt föräldraskap inför att hämta och knyta an till sitt barn. 

Resultatet av de genomförda intervjuerna presenteras under tre huvudrubriker; kon-

struktion av föräldraskap via adoptionsprocessen, konstruktion av föräldraskap via men-

talisering kring barnet och konstruktion av föräldraskap via omgivningens inställning 

och deltagande. Citaten i vår resultatdel är tänkta att representera deltagarnas uppfatt-

ning kring hur de konstruerar sitt föräldraskapande vid adoption.   
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Konstruktion av föräldraskap via adoptionsprocessen 

 

 Samtliga deltagare i denna studie menar att mentaliseringsprocessen kring 

föräldraskapet har pågått under lång tid. De gav uttryck för att förberedelsen egentligen 

började redan för länge sedan när de trodde att de skulle bli föräldrar via graviditet. När 

detta sedan inte fungerade tog flera av dem hjälp av sjukvården och konstgjord 

befruktning och i de sammanhangen ansåg de att det var viktigt att vara förberedda på 

föräldrarollen eftersom de då trodde att de var i skarpt läge och redan där startades en än 

mer aktiv mentaliseringsprocess. Tre av deltagarna uttryckte att fantasierna kring 

föräldraskap funnits länge och att de känner sig väl förberedda. Två deltagare beskrev; 

  

 ”Det är så jättesvårt att sätta sig in i det här att bli förälder men jag känner 

någonstans att vi är väldigt förberedda alltså man är bättre förberedd än  

 många andra som ska bli föräldrar. Man har varit tvungen att diskutera så  
 mycket.”   

 

  ”Vi har ju tänkt att skaffa barn redan i 8 år...” 
   

 Den hemutredning som kommunernas socialtjänst genomfört med deltagarna i 

studien uppfattas delvis olika av informanterna. Samfällt menar de dock att processen 

bidragit till att de tvingats tänka över sitt beslut att adoptera och satt igång menta-

liseringsprocessen tillsammans med andra. Hemutredningen har varit upplagd på 

liknande sätt för samtliga våra deltagare enligt direktiv från myndigheterna. Via 

intervjuer, dokumentation och samtal mynnar processen ut i ett medgivande eller ett 

avslag att få fortsätta processen att bli adoptivförälder. 5 deltagare upplevde att hem-

utredningen inte direkt bidrog positivt ifråga om deras konstruktion av föräldraskap utan 

upplevde det som ett påfrestande moment där de kände sig granskade, på sin vakt och 

ifrågasatta. Frågor de fått av socialsekreterare gav en deltagare särskilt uttryck för: 
  

”Jag tycker nånstans att adoptionsprocessen blir absurd när man får frågor  
om hur man förför sin respektive det ska väl de skita i, det handlar väl inte om  

hur jag ska bli som förälder. Man ska inte behöva gå igenom och må dåligt för  

att klara prestationen  som det är att bli godkänd för att få adoptera.  

Statistiken är ju ändå att 99,9 % som vill adoptera blir ju ändå godkända.”  
 

 I adoptionsprocessen ingick också den obligatoriska föräldrautbildningen där 

just fokus var kring hur de själva tänkt agera i sitt kommande föräldraskap. Att båda 

föräldrarna tvingas delta menar flera av deltagarna är positivt och troligen kommer att 

bidra till att de blir samspelta i sitt kommande föräldraskap. Föräldrautbildningen sker 

ganska tidigt i adoptionsprocessen och avslutas i regel i samband med att man sänder 

handlingar till ett specifikt land. Utbytet mellan deltagare i dessa föräldrautbildningar 

sker under en period i grupp under ledning av någon med erfarenhet med fokus inställt 

på att bli en förberedd förälder. Samtliga deltagare var nöjda med utbildningens upplägg 

och innehåll. En deltagare gav uttryck för att en sådan föräldrautbildning bör alla 

föräldrar gå. Samtliga deltagare hade åsikten om att det var givande att träffa andra 

adoptivföräldrar i samma situation och samtala om olika tankar de hade om att adoptera 

ett barn. En deltagare gav delvis en annan uppfattning av vissa delar i föräldra-

utbildningen: 
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 ”Dom fokuserar mycket på vad som kan bli problem med att adoptera barn[...]  

 Man kände ibland att de nästan ville skrämma en för att det skulle bli så mycket 

 problem att adoptera barn... att det fanns många negativa aspekter med det” 
 

 Fram till medgivande för adoption kan en adoptionsprocess gå förhållandevis 

snabbt. När handlingarna sedan registrerats i landet startar den långa väntan, upp till 

fyra år i vissa länder. Under denna väntan uttrycker flera av deltagarna i studien att det 

blir plågsamt tyst. Alla deltagare har hela tiden varit inställda på att en adoptionsprocess 

innebär mycket väntan men flera uppger att de inte räknat med att väntan just i 

adoptionsprocessens senare skede skulle vara så lång. Tidigare var väntetiderna efter att 

handlingar registrerats i ett land i regel kortare och adoptanternas egna förberedelser 

mot avresa fick ha sin gång på egen hand. I och med denna långa väntan när inte 

adoptanterna kan påverka processen längre har tankar väckts hos deltagare i denna 

studie kring om de kanske borde göras mer insatser från samhällets sida. Två deltagare 

uttryckte: 
 
 ”Det jag funderar på mycket nu är om man är gravid så finns särskilda kurser,  

 mammagrupper, amningskurser och som adoptivförälder finns inte så mycket  

 forum, framförallt inte i småhålor som där vi bor. Det här behöver utvecklas.  
 Som nu har vi själva tagit initiativ, vi är med i en grupp på nätet… Tänk va  

 bra om kommunen hade ordnat det. Jag tycker nånstans att det måste vara en 

kommunal verksamhet som bör styra upp. Det ska inte behöva ligga på individen.”  

 
  ”Det enda vi fått från samhället är en granskning med lupp.”  

 
 Deltagarna i studien gav också uttryck för att de tvingats tänka kring sin 

föräldraroll ur ett samhällsperspektiv. I föräldrautbildningen har de blivit uppmanade att 

se sig själva utifrån och fundera på hur omgivningen kommer att granska dem i deras 

föräldraskap. Den långa väntan våra deltagare befunnit sig i bidrar till att de hunnit 

fundera över sin kommande föräldraroll ur många aspekter och de ger samtidigt uttryck 

för att det är svårt att inte få veta när själva adoptionen kommer att äga rum tidsmässigt. 

Flera informanter menar att det ständigt är ett vilt fantiserande kring hur de kommer att 

bli som föräldrar och menar att tankarna varierar över tid beroende på var i adoptions-

processen som man befinner sig. 

 
  ”Just nu är man i den fasen att det aldrig kommer dit. Det kändes väldigt långt  

bort. Nästa dag kan man känna sig jätteglad och känna att nu händer det snart.  
Den här väntan den tär väldigt mycket på en. Man är lite emellan hopp och 

förtvivlan.” 

    

  Begreppet anknytning har deltagarna i studien stor kunskap om. Obehindrat 

redogör de för sina tankar kring det och menar att det varit ett stort inslag i den 

obligatoriska föräldrautbildningen. Flera menar att det just är funderingar kring 

anknytning som kan hjälpa dem att skapa en relation till sitt kommande barn och att det 

får dem att tänka efter vad som kan bli viktigt när de ska konstruera sitt föräldraskap. 

Samtidigt uttrycker några av deltagarna viss frustration kring begreppet och den stora 

plats det haft i föräldrautbildningen. En av deltagarna beskrev det som skrämmande. 

 
 ”Jag uppfattade den här delen av föräldrautbildningen rent skräckinjagande.  

 Vad fyller det för funktion egentligen, att skrämmas så, om allt som kan gå så  
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 fel? När man kommit så långt i en adoptionsprocess behövs stöd istället för att  

 skrämmas.”   

  
 ”Jag har faktiskt funderat på det. Varför det är så mycket? Det pratas ju alls  

inte lika mycket om det när man föder naturligt men så fort det är adoption  

känns det som en hajp det här med anknytning. Hela föräldrautbildningen  

handlade ju nästan bara om det. Jag tycker nästan man förstorar det man blir  
så nervös av ordet anknytning men såklart visst… man måste nog vara medveten”   

    

 I sitt konstruerande kring sitt blivande föräldraskap har deltagarna i studien 

också funderat kring sin egen barndom och vad de tänker kring dess betydelse och dess 

påverkan i deras kommande roll som föräldrar till ett barn. Flera poängterar att just 

deras egen barndom varit så bra att de verkligen vill överföra dessa känslor och plocka 

ut de bästa bitarna till sitt kommande barn. Ett par av deltagarna uttryckte att de ville 

överföra och blanda sina egna bästa barndomsminnen och föra dessa vidare.  

 

 Konstruktion av föräldraskap genom mentalisering kring barnet 

 

 Deltagarna fick i studien reflektera över vad de tyckte skilde sig åt och vad som 

var lika mellan en adoptionsprocess och en biologisk graviditet. Den största skillnaden 

tyckte samtliga var att vid en adoption går de som föräldrar miste om spädbarnstiden 

men de uttryckte också att deras adoptionsprocess var svår att dela med andra bio-

logiska föräldrar. Samtliga deltagare gav uttryck för att de upplevde att de blev 

granskade och ifrågasatte varför inte en sådan föräldrautbildning som de som adoptanter 

genomgått skulle kunna gälla alla blivande föräldrar. Flera hade insyn i den föräldra-

utbildning som biologiska föräldrar får och menade att den mest var riktad till det lilla 

barnet medan den föräldrautbildning de själva fått inför adoptionen var mer heltäckande 

kring barns åldrar från liten till stor samt med mer fokus just på föräldrarollen. En 

deltagare beskrev att det är svårt att dela sin upplevelse med de som har fått biologiska 

barn:  
 

”Likheterna är väl längtan efter ett barn och sen skiljer ju sig nästan allt. Jag  

känner inte att jag kan prata med mina vänner som har biologiska barn, de kan  
inte alls förstå vad vi går igenom och jag har så svårt att förstå det de går igenom.”  

 

 Inför det kommande barnet gav deltagarna i studien med stor förväntan uttryck 

för de inre bilder de hade om sitt framtida barn. Samtliga visade dock en viss oro när det 

handlade om anknytning. De uttryckte en nervositet inför om barnet skulle knyta an till 

dem och om de skulle knyta an till barnet och hur detta skulle bli om det gick snett. 

Tankar om utseende och kön var något de med spänning undrade över. Barnets reaktion 

på att träffa dem och tankarna kring första mötet med barnet var något deltagarna 

samstämmigt lade stor vikt vid.  
 

”Man undrar, kommer mitt barn att skratta när jag möter det eller kommer det   

ha panik?”   
        

 De inre bilderna av barnet menade deltagarna påverkades av vad de redan visste. 

De var medvetna om att spädbarnstiden var en tid de skulle gå miste om då statistiken 

visar att ytterst få spädbarn är tillgängliga för adoption. Deltagarna har lite olika ålders-

intervall i sina medgivanden från sina respektive socialnämnder men vanligast var att de 
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ansökt om barn i intervallet 0-36 månader. De beskrev sina fantasibarn ofta som ett barn 

runt två år. Fem av deltagarna hade enligt statistik fått reda på att chansen att de skulle 

få en pojke var stor från de adoptivländer de registrerat sina ansökningshandlingar i.   

 
 ”Jag ser en tvååring som vi inte kan kommunicera med, vi är jättenervösa.  

 Det kommer oftast pojkar så vi ser väl mest en tvåårig pojke det är väl  

 egentligen bilden.”  

 

 ”Vi är nästan säkra på att det blir en pojke[...].så vi har ju bestämt namn[...] 

 Det använder vi hela tiden när vi pratar så det är ju en slags anknytning” 

 

 Under intervjuerna uttryckte deltagarna vad de hade för tankar kring var deras 

framtida barn befann sig i nuläget och hur barnet mådde. De funderade kring hur barnet 

i nuläget anknöt till någon och hur deras framtida barn behandlades. De tyckte att det 

inte fanns någon information om detta men att de kanske skulle få mer information så 

fort ett besked om ett specifikt barn meddelats. En deltagare uttryckte den inre bild som 

kändes jobbig: 

 
 ”Man tänker ju på de här bilderna från tv-programmet. Att de ligger i en  

 säng med galler och att ingen tar upp dem när de gråter”.   

 

 För barnets förberedande berättade informanterna att en fotobok på dem själva 

och omgivningen vanligtvis blir skickad till barnet så snart de blivit matchade med ett 

specifikt barn. Syftet med fotoboken är att barnet ska känna igen dem vid deras första 

möte. Två av deltagarna återgav också att de blivit uppmanade att sedan bära samma 

kläder vid första mötet som de haft på kortet i fotoboken, allt för att öka igenkännings-

faktorn. Frustrationen över att inte riktigt veta hur barnet hade det visades i intervjuerna. 

En deltagare uttryckte att denne fått lära sig genom föräldrautbildningen att om barnet 

skriker och är ledsen vid överlämnandet betyder det att barnet knutit an till en annan 

person på barnhemmet och att detta då är något positivt. Med denna vetskap kändes det 

kommande mötet med barnet mindre bekymmersamt menade deltagaren. Deltagaren 

beskrev vidare: 

 

 ”Man själv dagdrömmer om ett överlämnande, att barnet gallskriker gul och  

 blå,  det måste vara det värsta att känna att barnet inte vill ha en. Fast nu känner  

 man  sig mer trygg i det.”  

 

 Inför det kommande barnet beskrev deltagarna i studien hur de konkret och 

praktiskt förberedde sig. I den tidiga delen av adoptionsprocessen uppgav deltagarna att 

allt praktiskt runt omkring skulle vara genomtänkt och ordnat. Samtliga deltagare hade 

praktiskt förberett barnets ankomst med att ordna inför barnrum, handla barnvagnar, 

tvätta barnkläder och två deltagare var igång med att bygga ett barnrum i huset. Nu i 

slutskedet menade deltagarna att fokus på barnets ankomst blivit mer detaljerad och 

personlig. Vanligt är menade de att man för en dagbok som barnet senare ska läsa för att 

på något sätt kompensera den tid som gick i livet innan barnet fick komma till dem. En 

deltagare beskrev detta specifikt: 
 

 ”Vi gör en del dokumentation. Hur vi tänker och känner.[...]Någon gång  

 är min tanke att barnet nån gång ska få läsa. Hur vi har gått tillväga? Hur  
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 det har gått till allting? Jag skriver på datorn - detta är till dig…”.  

 

En deltagare gav även uttryck för hur förberedelsen inför ett barn med special needs såg 

något annorlunda ut. Konstruktionen av föräldraskap skilde sig här åt då det fanns fler 

aspekter att tänka på: 
 

 ”Jag brukar sitta och läsa på de här diagnoserna, vissa har man ju inte hört  

 talas om, och sen kan vi tänka oss det här, kan vi tänka oss det? Om vårt barn  
 hade den här diagnosen, vad skulle det innebära? Blir det många läkarbesök?  

 Hur skulle det här påverka barnet sen? Som tonåring som vuxen?”  

Konstruktion av föräldraskap genom omgivningens inställning och deltagande  

 

 Reaktioner från omgivningen stämde överens bland våra deltagare då familjen 

runt om var positiva till deras beslut att adoptera. De gav uttryck för att omgivningen 

hade varit involverade i processen redan från början när de planerade att bli föräldrar på 

detta sätt. Deltagarna i studien menade att frågor och förväntan från familjen var ett 

stort stöd men att det också innebar en viss påfrestning. Tre deltagare menade att det var 

svårt att hålla adoptionsprocessen privat och att de hade berättat för färre personer om 

sin adoption i början. Deltagarna beskrev vidare: 
 
 ”Föräldrarna och omgivning längtar så pass mycket att de köper grejer redan  

 jättetidigt. Det gör att man känner hur gärna de vill och samtidigt känner man  

 att man själv misslyckats dvs. inte lyckats fixa fram ett barnbarn snabbare.”  

 
  ”det är jobbigt när de säger saker som; - barnet kommer nog snart det känner  

 vi på oss. Vi är ju så inställda på att det kommer ta lång tid än.” 

 
 ”De frågar ofta - har ni inte hört något än? Och saker som - nu måste de ju  

 ändå hört någonting? Men man får försöka förklara att det inte finns någon 

 turordning.”  
 

Deltagarna beskrev hur valet av adoption ibland av omgivningen kunde mötas 

som något negativt eller som en sista utväg för dem, att det var något som de gjorde för 

att det inte fanns andra alternativ. Deltagarna menade att reaktioner från omgivningen 

var stöttande men fortfarande med en viss sympati för deras infertilitet. Även om det var 

av omtanke så kände våra deltagare att en adoption inte var något de ville välja bort 

oavsett om en biologisk graviditet hade varit möjlig. Deras mentaliseringsprocess var 

redan inställd på det barn som väntade på dem någonstans. 4 deltagare beskrev hur 

omgivningen hade reagerat positivt men ibland uttryckt sig lite klumpigt: 

 
 ”Många tänker att - ni ska se att du blir med barn sen… De tror att vi blir  
 lyckligare av att jag får vara gravid [...]De tänker nog att man vill hellre vill få  

 en biologisk unge än en adopterad”.  

 
 ”Någon sa - ska ni inte skaffa barn på riktigt sätt då? och då sa X; - vi ska  

 adoptera det är våran väg till barn”. Och då sa personen - aldrig någonsin?  

 Då sa X; - nä. Personen kunde liksom inte fatta att vi aldrig någonsin kunde 

 skaffa.[...] Det handlar nog mer om att människor aldrig kommit i kontakt med  
 adoption tidigare, de vet inte vad det handlar om.[...] Det är ganska många  

 som behöver lära sig att inte vara för närgångna eller att lägga sig i. Folk  
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 tänker lite att det är något allmänt, i och med att det är adopterade barn att  

 de kan vara allas barn. Folk blir lite mer privata än vad som är okej, de skulle  

 inte bete sig så mot ett par som väntar biologiska barn.”  
 

 ”Vi är ju öppna och får ofta frågor när man är 30 plus och inte har några  

 barn sånär vi säger att vi ska adoptera då tittar de verkligen och visar med  

 kroppen gud vad synd om dig.”  

Diskussion 

 
 Syftet med denna studie var att söka svar på hur blivande adoptivföräldrar i 

slutet av adoptionsprocessen konstruerar sitt föräldraskap inför att hämta och knyta an 

till sitt barn. Studien kommer fram till precis som Stern (1998) beskriver i sin teori att 

den viktiga omställningen att bli förälder startat redan den dag de beslutat att adoptera 

och därmed fått kunskap om att de kommer att bli föräldrar. Utsagorna i våra intervjuer 

visar tydligt att blivande adoptivföräldrar hänger sig åt fantasier kring såväl sig själva, 

sin kommande roll som förälder och det barn de väntar (jfr Stern, 1998). Att just 

använda begreppet mentalisering när blivande föräldrar konstruerar sitt föräldraskap är 

möjligt då det handlar om att se sig själv utifrån och andra inifrån (jfr Levin, 2011). 

Samtliga deltagarna ger intryck av att vara mycket väl förberedda för sitt föräldraskap. 

Vi ser i deras utsagor att de befinner sig i det som Stern beskriver som mognads-

processen i föräldraskapandet (jfr Stern, 1998). 

 I denna studie ställdes frågan till de blivande föräldrarna hur de ansåg att 

adoptionsprocessen med bland annat inslag av hemutredning och föräldrakurs bidragit 

till deras konstruktion av föräldraskap. De blivande adoptivföräldrarnas exponering av 

sig själva som individer i hemutredningen av socialnämnden har fått dem att reflektera 

mycket kring hur de skall agera i samspel med varandra som föräldrar. Tidigare 

genomförda studier menar just att graden av samspelthet är högre hos adoptivföräldrar 

än hos biologiska par (jfr Bergwall & Ståhlfors, 2009). Att samspeltheten är hög mellan 

paren i studien framgår i deras utsagor. Vid konstruktionen av föräldraskap reflekterar 

informanterna kring att deras liv nu står inför en stor förändring. En deltagare i studien 

ger uttryck för tvivel kring att räcka till men menar samtidigt att just föräldra-

utbildningen gett denne en unik möjlighet till insikt i sin egen kapacitet. Flera av våra 

deltagare liksom svaranden i andra studier uttrycker dock att det emellanåt känts 

besvärligt att bli så granskad och ibland ifrågasatt av de sociala myndigheterna vid 

hemutredningen (jfr Ericsson & Karlsson, 2005; Von Greiff, 2004). Vår tolkning av 

utsagorna är att de finns en kluvenhet kring att bli så granskad som blivande förälder 

men att det samtidigt finns en förståelse kring att granskandet har ett syfte; att barnen på 

sikt ska få det så bra som möjligt i sina nya familjer. 

 Deltagarna menar att den utbildning de själva fått i syfte att bli godkända för 

internationell adoption kan vara bra för blivande biologiska föräldrar. Här ser vi en 

tydlig koppling kring deltagarnas utsagor och den mognadsprocess som Stern (1998) 

beskriver. Deltagarna delger oss vid intervjuerna just sina fantasier om framtiden och 

beskriver scenarior ur flera olika synvinklar. Stern menade att mognadsprocessen hos 

blivande föräldrar startade olika snabbt för olika individer. Här ser vi en stor skillnad 

mellan de som blir föräldrar biologiskt och de som blir föräldrar vid adoption. Adoptiv-

föräldrar ges alls ingen möjlighet att välja när denna mognadsprocess tar fart. De 

avkrävs personliga reflektioner kring sin konstruktion av föräldraskap genom att de 

ombeds påbörja den obligatoriska föräldrautbildningen. Där förväntas de ge genom-
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tänkta svar inför såväl examinator som andra kursdeltagare för att alls bli godkända att 

få fortsätta adoptionsprocessen. Två deltagare i studien menar att det finns delar av 

föräldrautbildningen vid adoption som kan bidra till utveckling och förstärkning av den 

traditionella föräldrautbildningen vid biologiska graviditeter. Några av deltagarna var 

dock delvis skeptiska till en del innehåll i föräldrautbildningen. Vi tolkar deras utsagor 

som att det kan vara skrämmande att ta del av den problematik som ibland tycks 

presenteras i föräldrautbildningen. Samtidigt menar flera av deltagarna att de just nu 

befinner sig i en tid som är påfrestande just för att de uppfattar att de inte längre kan 

påverka vad som sker i de land där matchningsprocessen pågår. Kanske är det just att 

vår målgrupp under så lång tid själva varit så aktiva som gör att de känner sig maktlösa i 

varierande grad?  

 Ett viktigt resultat i studien handlar om den tid av väntan som informanterna nu 

befinner sig i. Flera deltagare efterlyser att kommuner borde ta ett aktivare ansvar under 

denna del adoptionsprocessen. Flera deltagare föreslår att föräldragrupper borde bildas 

som gör det möjligt för adoptanter att ge varandra stöd under tiden av väntan. Vi tror att 

detta kan vara en bra idé som ligger i linje med vad Karlsson (2005) menade när han 

beskrev att just de förebyggande stödåtgärderna var avgörande för att anknytning skulle 

kunna underlättas vid adoption. Kanske har man från myndigheters sida inte riktigt 

förstått hur långa väntetiderna tenderat att bli och hur den noggrant påbörjade 

konstruktionen av föräldraskap hos adoptivföräldrar kan behöva stöd för att inte 

avstanna. Vår tolkning kring informanternas önskemål är också att dessa stödgrupper 

också kunde vara en god idé för att på sikt skapa hållbara nätverk för dem och deras 

familjer. Vi tror också att dessa grupper skulle kunna fungera som ett stöd i de 

kompenserande anknytningsrelationer som adoptivfamiljer har att hantera (jfr Karlsson, 

2005).   

  Studien försökte också söka svar på frågan kring hur blivande adoptivföräldrar 

ser på jämförelsen mellan biologiska graviditeter och föräldrablivande via adoption.  

Vår tolkning är att väntan på ett adoptivbarn enligt deltagarna kan jämföras med en 

biologisk graviditet och dess faser (jfr Elias, 2000; Katz, 1992). Deltagarna i studien 

befinner sig i nuläget just i adoptionsprocessens slutskede, det som Kats (1992) 

beskriver som den tredje fasen i en adoptionsprocess. Här handlar det alltså om att 

konstruera sitt föräldraskap, det som Stern kallar modermentaliteten (jfr Stern, 1998). 

Här påbörjas anknytningsprocessen till sitt barn. Vi tolkar också att känslan av orättvisa 

i processen att bli föräldrar vid biologisk graviditet i jämförelse med en adoption som 

våra deltagare ger uttryck för verkar naturligt (jfr Von Grieffs, 2004). Det är möjligt att 

granskningen i sig inte var det som främst bekymrade våra deltagare utan mer den 

segregation de upplever att det inte är lika för alla. Här är det också intressant att ta del 

av informanternas utsagor i relation till Elias (2000) idéer kring skillnaden i bemötandet 

av en gravid kvinna och en kvinna i en adoptionsprocess. Elias menade att gravida 

kvinnor uppmuntrades att vila och inte utsättas för stress medan en blivande adoptiv-

mamma förväntades vara aktiv och engagerad genom hela adoptionsprocessen. 

Tolkningen av våra informanters utsagor åskådliggör att de förväntas vara ganska aktiva 

i slutet på adoptionsprocessen. De skall exempelvis sätta samman fotoböcker inför 

mötet med sitt barn och inte minst förbereda sig för en längre resa med allt vad det 

innebär. När en gravid kvinna, av omgivningen, uppmanas att inte utsättas för stress 

kanske det handlar om den fysiska påfrestning som kan verka skadlig för barnet men 

kanske handlar uppmaningen också om att spara kraft inför den tid som kommer när 

barnet väl anlänt? I så fall kan man tänka sig att uppmaningen att inte utsättas för stress 
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även borde gälla blivande adoptivföräldrar? Vår tolkning är dock att omgivningens 

inställning skiljer sig mellan blivande adoptivföräldrar och föräldraskap vid graviditet 

när det gäller den här delen i konstruktionen av föräldraskapet.      

 Ett annat viktigt resultat i denna studie handlar om det första mötet mellan 

adoptivföräldrar och deras adoptivbarn som troligen ganska snart kommer att äga rum 

för våra informanter. Precis som Stern (1998) beskriver i sin teori om de parallella 

graviditeterna ägnar våra informanter mycket av sin tid åt fantasibarnet. De mentaliserar 

mycket kring sina blivande barn men ger uttryck för svårigheten att finna en för dem 

samstämmig bild. De vet ju ännu så lite om de barn de ska bli föräldrar till innan de fått 

barnbesked om specifikt barn. Flera av dem har också medgivande för ganska långa 

åldersintervall och de berättar om den frustration de upplever när de inte ser sitt barn 

tydligt i fantasin. Flera utsagor tyder dock på att de tänker sig att dessa fantasier 

kommer att accelerera den dag de får barnbesked och kan fantisera kring det specifika 

barn de är utsedda att hämta. Just detta gör oss lite fundersamma. Enligt Stern (1998) 

avtar fantasierna runt den 8;e månaden i en biologisk graviditet. Han menar att detta är 

biologiskt inbyggt i graviditeten just för att mötet mellan fantasibarnet och det verkliga 

barnet inte skall bli för brutal. Vad händer då vid en adoption? Den allra sista delen av 

adoptionsprocessen är just den period när de blivande föräldrarna förväntas fantisera 

som mest. Det är inte förrän då som kön, hudfärg, ålder, kroppsstorlek blir känt för 

adoptanterna. Denna information delges dem via adoptionsorganisationerna och är 

andrahandsinformation och kanske inte alltid helt tillförlitlig? Det är också i detta skede 

adoptivföräldrarna förväntas förbereda sig konkret för det verkliga barnet. Vi funderar 

kring betydelsen av att det inte blir någon period av avtagande fantasi som det tycks 

vara vid en biologisk graviditet i den närmsta perioden före förlossning? Om fantasin 

för adoptivföräldrar pågår ända fram till själva mötet kanske fantasibarnet och det 

verkliga barnet krockar?  

 Vi frågade också våra informanter kring hur de förhöll sig till begreppet 

anknytning och sin egen barndom vid konstruerandet av föräldraskap. I samband med 

detta undrade vi också hur de förberedde sig rent konkret för barnets ankomst. Vår 

tolkning är sammantaget att de blivande adoptivföräldrarna i vår studie är mycket 

pålästa och framförallt förberedda inför den anknytningsproblematik som eventuellt 

väntar. I samband med att anknytning diskuterades under deras föräldrautbildning 

ombads våra deltagare att fundera över sina egna relationer med sina föräldrar under sin 

uppväxt. De flesta deltagarna i denna studie anger att de haft en mycket fin barndom. 

Detta skulle tyda på att anknytningen till det kommande barnet ger möjligheter till god 

anknytning på sikt (jfr Carlberg & Nordin-Jareno, 2007). Flera utsagor från deltagarna 

tyder på att de är på väg att skapa det som Stern (1998) anger som autonoma 

anknytningsmönster där de inviger sina egna föräldrar i processen men samtidigt skapar 

distans genom att påpeka att de nu skapar sina egna liv självständigt. Möjligen skulle 

några av utsagorna från de blivande föräldrarna kunna tyda på insnärjt anknytnings-

mönster då de tenderar att uppslukas av det som komma skall. Den stora kunskap som 

de blivande adoptivföräldrarna visar kring flera områden som t.ex. anknytning, 

bemötande och omhändertagande av barn tyder på att de verkligen fördjupat sig i 

konstruktionen av föräldraskapet. Möjligen skulle detta verkligt stora engagemang 

kunna vara osunt och att de därmed tyda på ett insnärjt anknytningsmönster. Å andra 

sidan är samhällets instruktion till våra deltagare att genomföra en föräldrautbildning 

där en mängd litteratur ingår. Den kunskap de blivande föräldrarna erhållit kontrolleras 

sedan också och ligger till grund för det medgivande som de respektive 



 

22 
 

socialnämnderna beslutar. Kunskapsmängden och insikten i konstruktionen av 

föräldraskapet har delvis sin naturliga förklaring. Vår tolkning är att det är svårt att 

avgöra om anknytningsmönstren är insnärjda. För att avgöra detta skulle adoptanternas 

beteenden behöva studeras mycket närmare än vi haft möjlighet till i denna studie. Det 

anknytningsmönster som Stern benämner som avfärdande anknytningsmönster tror vi 

inte är så enkelt att anta för en blivande adoptivförälder. Adoptionsprocessen ger helt 

enkelt inte den blivande föräldern någon möjlighet att distansera sig kring det blivande 

föräldraskapet om den vill bli godkänd för adoption. Däremot kan man tänka sig att 

även blivande adoptivföräldrar kan distansera sig och negligera betydelsen av sin egen 

barndom och dess betydelse för konstruktionen av föräldraskap men så har inte varit 

fallet i våra deltagares utsagor. Informanterna i denna studie har tvärtom beskrivit sina 

egna barndomsupplevelser i positiva ordalag. Sammantaget är vår tolkning att 

deltagarna alltså inte har behov av att bryta sina egna relationsmässiga arv (jfr Brodén 

2004).    

  Mentaliseringsprocessen kring de kommande barnen är livliga för samtliga 

deltagare i studien även om en viss återhållsamhet kan speglas hos några. Vi förmodar 

att det handlar om den överlevnadsstrategi som en av deltagarna hänvisar till. Det är en 

så lång väntan att de ibland aktivt måste skjuta drömmarna åt sidan för att orka sin 

vardag. En av deltagarna uttrycker sin oro för att inte räcka till för sitt barn och funderar 

över om anknytning verkligen kommer att ske men samtidigt uttrycker denna att det nog 

bara är att försöka vara som vanligt så kommer det att lösa sig. Utsagan styrks av idéer 

ur annan anknytningsforskning som menar att anknytningsmekanismer i regel styrs av 

biologiska faktorer som är förprogrammerade att fungera (jfr Bowlby, 1988). Vad det 

gäller kunskap om begreppet anknytning visar vår studie på att adoptanterna är mycket 

väl bekanta med det. Någon deltagare funderar till och med över om just inslaget om 

anknytning i föräldrautbildningen är väl stort. Tidigare forskning tyder dock på vikten 

av att kunskap i området för att omvårdnaden av adoptivbarn skall bli så bra som 

möjligt (jfr Carlberg & Nordin-Jareno, 2007; SOU 2003:49). Här kan det säkert också 

finnas skillnader mellan olika utbildningsanordnare och hur ämnet presenteras och 

behandlas under olika föräldrautbildningar. Deltagarna i studien är samtliga medvetna 

om att de troligen kommer att gå miste om sitt barns spädbarnsperiod. De är medvetna 

om att barnet troligen är äldre vid ankomst till sina familjer. Då vi tidigare konstaterat 

att deltagarna är mycket pålästa och kunniga i området så kan vi inte låta bli att fundera 

över hur de ställer sig till detta faktum. Flera tidigare forskningsstudier (jfr Carlberg & 

Nordin-Jareno, 2007; Juffer & Rosenboom,1997; Marcovitch m.fl.1997) visar att äldre 

barn med längre institutionsvistelser tagit skada i sin utveckling samt att små barn i 

adoptionssammanhang är att föredra. Vi har i studien inte gått in närmare kring vilken 

kunskap deltagarna har kring detta men med tanke på hur mycket de verkar läsa kring 

adoption tror vi att medvetenheten även om detta finns hos adoptanterna. Den svenska 

organisationen med en granskande myndighet (MIA) som har insyn och kontrollansvar 

över de auktoriserade adoptionsorganisationerna är förhoppningsvis till gagn för 

adoptivföräldrar i Sverige. Internationell forskning visar att det är barn från extremt 

dåliga barnhem som står för den tyngsta anknytningsproblematiken. Vår tolkning är att 

adoptionsorganisationerna inte borde kunna sluta avtal med dessa om de följer svenskt 

regelverk (jfr SFS 1971:796; SFS 1997:191).  

 En av deltagarna ger uttryck för kompensationsaktiviteter kring den förlorade 

spädbarnstiden då den beskriver att den dokumenterar sina tankar kring familjeblivandet 

under rubriken; detta är till dig. Sådana aktiviteter är att jämföra med det som under en 
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biologisk graviditet kallas att kontakta barnet (jfr Karlsson, 2005). Handlingen med 

dagboksskrivande tolkar vi både som ett led i den blivande förälderns mognadsprocess 

och att det skrivna i sig på sikt kan användas som hjälp för barnet att skapa mentala 

representationer och inre arbetsmodeller viktiga ur anknytningssynpunkt för att 

kompensera förlorad tid för den växande individen (jfr Broberg m.fl., 2006).     

 Inför mötet med barnet förekommer också en del konkreta förberedelser som 

stöds av adoptionsorganisationerna. Bland annat delger oss en av deltagarna i studien 

information om att en fotobok skall skickas till barnet för att igenkänning skall ske vid 

det första mötet. Detta tolkar vi som ett konkret exempel på att medvetenheten kring 

anknytningens betydelse finns även i adoptivländerna. Detta första möte ger också 

deltagarna möjlighet att för första gången iaktta sitt barns bindningsbeteende (jfr 

Bowlby, 1988). Detta första möte är något som samtliga våra deltagare fantiserat kring. 

En av deltagarna uttryckte oro för att mötet skulle bli dramatiskt med ett mycket ledset 

barn men samtidigt hade den blivande föräldern kunskap kring att sorg hos barnet just 

kan tyda på att det är en god bindning som är på väg att brytas (Jfr Bowlby, 1988). 

Deltagaren menar att den kommer att tolka sitt barns gråt genom att härleda det till att 

barnet då visar att det knutit an till någon annan tidigare och att det är ett sundhetstecken 

som innebär att det finns en anknytningsbas att bygga vidare på.      

 I studien undersöktes också hur de blivande adoptivföräldrarna förhåller sig till 

omgivningens attityder vid konstruktionen av föräldraskap? Samtliga deltagare uppgav 

att de hade liknande upplevelser om stödet de fick från sina familjer och att det var 

positivt. De menade att många i deras omgivning hade följt deras situation på nära håll 

och därför kunde förstå vad detta betydde för dem. Genom vår analys upptäckte vi att 

adoptivföräldrarna gav intryck att ett sådant stöd också kunde bli för mycket för dem 

och den privata delen att försöka få barn tillsammans som par blev alltför offentligt, 

även om det bara handlade om de allra närmsta. Det Elias (2000) beskrev i sin studie att 

adoptivpar kunde välja när beskedet skulle delges omgivningen eller om det skulle vara 

öppet för alla från början verkar våra deltagare ge intryck av att vilja göra annorlunda. 

De gav samstämmigt intryck av att sakna det privata i deras process att bli föräldrar och 

att vissa av dem medvetet valde vilka som skulle veta om adoptionen och inte för ren 

självbevarelse. Kanske skulle deltagarna göra annorlunda om en nästa adoption skulle 

bli aktuell för att mer behålla privatlivet? 

Konfrontationen av den biologiska normen var något alla deltagare kände sig mer 

eller mindre drabbade av och detta har även visat sig i tidigare studier av adoptiv-

föräldrar (jfr Daniluk och Hurtig-Mitchell, 2003). Den allmänna omgivningen, förutom 

familjen, var ofta bidragande med ej så genomtänkta kommentarer och tyckanden. De 

flesta deltagarna redogjorde för att de ändå förstod att det mer handlade om okunskap 

och också en osäkerhet på vad de skulle säga. Deltagarna menade att människor i 

allmänt tror att man är i sorg för sin infertilitet och människor har kanske aldrig 

reflekterat kring att adoption kan vara ett medvetet val, något som var tänkt från början, 

och något som deltagarna önskade oavsett. Detta resulterar i upptäckten att den bio-

logiska normen lever kvar och att det är något adoptivföräldrar brottas med i vardagen. 

Metoddiskussion 

 
I studiens inledningsskede hade vi som målsättning att finna deltagare som via 

sina adoptionsorganisationer fått så kallat barnbesked, dvs. veta vilket specifikt barn 

som skulle bli deras. Vi hoppades genomföra intervjuer mellan denna händelse och de-
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ras avresa. Det visade sig ganska snabbt omöjligt då denna period nu i regel är mycket 

kort för att barn och utsedd förälder ska sammanföras så snabbt som möjligt. Vi beslöt 

då att utvidga vår studie till att omfatta adoptanter som väntar, dvs. de har alla adop-

tionshandlingar på plats i olika länder och väntar när som helst besked om specifikt barn 

och därmed avresa. Vi tror trots detta beslut att vårt urval bidragit till att belysa vår frå-

geställning på ett ändamålsenligt sätt.    

 Våra deltagare har själva fått välja tid för intervju och intervjuerna har genom-

förts via Skype eller telefon i deras hemmiljö. Vi tror att detta bidrog till att de kände 

sig trygga och att de därmed kunde fokusera på intervjusituationen. I en kvalitativ studie 

ökar respondentens trovärdighet om denne får tala till punkt under intervjun (Bell, 

1995). Deltagarna gavs möjlighet vid intervjuerna att avsluta sina berättelser och tanke-

gångar vilket vi hoppas bidragit till ökad trovärdighet i studien. Den intervjumall som 

deltagarna haft tillgång till och att varje intervju börjat och avslutats på samma sätt tror 

vi också har bidragit till ökad trovärdighet. IPA som metod förespråkar att ordentligt 

med tid läggs på just datainsamling och analysarbete, konsekvensen av detta blir i regel 

att antalet informanter i en studie bli litet till antalet, tre till sex respondenter är lagom 

för en studie inom ramen för IPA (Howitt, 2011). Vi har i vår studie 8 deltagare vid fem 

djupintervjutillfällen. Kanske hade fler intervjuer tillfört fler olika upplevelser kring 

föräldraskapande vid adoption men vi hoppas trots allt att det nåtts en teoretisk mättnad 

i det insamlade materialet. Vi fann att våra deltagare hade samstämmiga uppfattningar 

kring många företeelser och detta kan härledas till begreppet induktiv logik (jfr Smith, 

2008; Warnock, 1987).  

Vid intervjuerna använde vi oss vid något tillfälle av kommentarer utöver frå-

gorna i mallen när deltagarna behövde hjälp att komma vidare i sin redogörelse. Detta 

inser vi kan vara en risk för att vara ledande men i våra intervjuer anser vi att dessa 

kommentarer var en fråga om att vara artig mot deltagaren och ändå stanna vid att ha en 

objektiv ställning till svaren såsom IPA förespråkar. Det finns även en möjlighet att 

deltagarna upplevde ljudinspelningen besvärande vid intervjuerna men bedömningen är 

ändå att de kände att de kunde berätta fritt.  

 Vi är medvetna om att meningsbärande utsagor från informanterna kan ha mis-

sats vid arbetet med de olika teman vi upprättat då vi kan ha påverkat varandra vid sor-

teringen samt valet av utsagor i resultatdelen. Vid skapandet av våra fem teman, som i 

senare skede blev tre, såg vi vid analysarbetet att två teman; adoptionsprocessen och 

föräldrarollen var väldigt nära förbundna med varandra. Det handlar naturligtvis om att 

just föräldraskapandet vid en adoption följer direktiv som är konstruerade och som gäll-

er alla blivande föräldrar vid internationell adoption. Genom att låta dessa båda teman 

slutligen bilda ett; konstruktion av föräldrakap via adoptionsprocessen, blev det över-

skådligare för oss att fortsätta vår analysprocess av de meningsbärande utsagorna.  

Användandet av delar av IPA som metod har hjälpt oss att arbeta strukturerat och orga-

niserat. Vi vill framlägga att vi använt delar av metoden för att kunna analysera vårt 

material på ett bra sätt, men att vi inte fullföljt hela IPA:s metodform. Då IPA föresprå-

kar att det är utsagor som ska vara öppna och fria om ett ämne och utifrån dessa skapa 

teman, inser vi att våra slutgiltiga 3 teman mer eller mindre styrts av vår intervjumall 

som delgivits deltagarna i förväg. Eftersom en övergripande frågeställning med ytterli-

gare preciserande frågor använts i denna studie kunde inte IPA följas i sin helhet. IPA 

har dock varit ett värdefullt verktyg och vi har följt de sex steg som redovisas i vår me-

tod. Skillnaden är som sagt utsagornas utgångspunkt innan analysen påbörjats. IPA har 

även gett kunskap om hur ett bra förhållningssätt i en intervjusituation ska vara för att 



 

25 
 

inte omedvetet inverka på svaren. En reflektion vi har kring IPA som metod är att risken 

finns att de resultat som erhålls kan uppfattas som teoristyrda.   

Slutsats och förslag till vidare forskning 

  

 Denna studie utgår från frågeställningen; hur blivande adoptivföräldrar i slutet 

av adoptionsprocessen konstruerar sitt föräldraskap inför att hämta och knyta an till sitt 

barn. Studien kommer fram till att det är möjligt att göra jämförelser mellan en 

biologisk graviditet och en adoptionsprocess utifrån Sterns teoretiska begrepp 

mognadsprocess, modersmentalitet och fantasibarn. Samtliga deltagare har stor kunskap 

om anknytning och detta är ett levande begrepp för dem. De beskriver hur kunskap 

kring anknytning gett dem verktyg att iaktta sina kommande barns bindningsbeteende 

samt insikt i att anknytningsproblematik kan komma att uppstå. Deltagarna har känt sig 

granskade under den hemutredning som ägt rum men hävdar samtidigt att den obliga-

toriska föräldrautbildningen bidragit till just goda möjligheter att konstruera föräldra-

skapet. Studien vittnar om att deltagarna är mycket väl förberedda samt att de är väl 

insatta i vad det innebär att bli förälder via internationell adoption. Samtliga deltagare 

uppger att tiden av väntan i adoptionsprocessen är svår samt att mentaliseringsprocessen 

kring barnet varierar beroende på var i processen de befinner sig. Deltagarna anser att 

omgivningen är ett gott stöd i processen men de ger också uttryck för att andras 

involvering i processen ibland är väl påtaglig. Ett intressant resultat i studien är att 

deltagarna uttrycker önskemål om ytterligare stöd från samhällets sida under den långa 

väntan som sker mellan att handlingar skickats till ett adoptivland och besked om avresa 

för adoptanterna bestämts. Då denna tid ständigt tycks öka genererar det ett ökat behov 

av utbyte mellan blivande adoptivföräldrar för att inte förlora den goda förberedelse för 

sitt föräldraskap som deltagarna skapat sig under den tidiga delen av adoptions-

processen. En annan spännande slutsats är att fantasierna i slutet av graviditeten kring 

det kommande barnet inte tycks avta för adoptivföräldrar som vid en biologisk 

graviditet. Kunskap om detta bör föras in i föräldrautbildningen för adoptanter för att 

hjälpa dem att förstå att mötet mellan fantasibarnet och det verkliga barnet annars kan 

kollidera.  

 Då adoptivföräldrars väntan, anknytningsprocess och tankar kring sitt komman-

de barn är ett intressant område att studera har vi förslag till vidare forskning: För att 

kunna se hur upplevelserna att vänta barn vid adoption förändras över tid kan en longi-

tudinell studie genomföras. Ett tillvägagångssätt vore att deltagarna får föra dagbok un-

der sin väntan för att sedan analyseras i en kvalitativ studie. Eftersom allt fler barn med 

särskilda behov, SN-barn, adopteras till Sverige vore en studie kring adoptivföräldrars 

erfarenheter intressant. En sådan studie kunde utgå från Petra Boströms avhandling 

(2012) där just föräldrars upplevelse av att få biologiska barn med dysfunktioner stude-

rats. Föräldrautbildningen vid adoptionsprocessen vore intressant att jämföra med den 

utbildning som delges föräldrar vid en biologisk graviditet. Finns det en stor skillnad 

och är det möjligt att adoptanter får mer stöd och hjälp att förbereda sig inför föräldra-

skapet? Ett annat område är att studera hur singeladoptanter upplever sin adoptionspro-

cess och anknytning och därigenom göra en komparativ studie med paradoptanter.  
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Adoptionsprocessen vid internationell adoption    Bilaga1 

 

Nedan följer en generell beskrivning av ett adoptionsärende.  

 

1. Adoptanten kontaktar sin hemkommuns socialnämnd för att ansöka om 

 medgivande för adoption.  

 

2. Utredning genomförs av socialsekreterare i hemkommunen.  

 

3. Socialnämnden beslutar om medgivande eller avslag att få gå vidare i  

 adoptionsprocessen. 

 

4. Obligatorisk föräldrautbildning genomförs 

 

5. Registrering hos auktoriserad adoptionsorganisation 

 

6. Med hjälp av adoptionsrådgivare vid organisationen väljs adoptionsland.  

 

7. Landspecifika ansökningshandlingar sätts samman och skickas till landet för 

 registrering 

 

8. Matchning av barn mot utsedd förälder i adoptionslandet 

 

9. Barnbesked  

 

10. Socialnämnden i hemkommunen beslutar om adoptionsprocessen får gå vidare 

för aktuellt barn 

 

11. Resa för att hämta barn 

 

12. Återrapportering kring barnets utveckling till adoptionslandet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning av adoptionsprocessen är hämtad från Myndigheten för Internationella 

Adoptioner (MIA)  



 

 
 

          Bilaga 2 

 

Konstruktion av föräldraskap vid adoption - tiden före barnets 

ankomst. 

 

En intervjustudie 
 

Vi heter Britta Folkesson och Ramona Forseland och studerar psykologi på högskolan i 

Borås. Under denna termin skriver alla studenter ett vetenskapligt arbete, en kandidat-

uppsats som representerar 15 högskolepoäng. Under denna period har vi regelbunden 

kontakt med en handledare som ger oss råd och stöd i vårt skrivande. 

 

Genom en intervjustudie har vi tänkt fördjupa oss i hur det är att vara blivande 

förstagångs adoptivföräldrar. Syftet med studien är att undersöka adoptivföräldrars 

upplevelser under tiden mellan att de registrerat adoptionshandlingar i ett land och 

väntar på att få åka och hämta sitt barn. Vid intervjuerna önskar vi använda oss av 

ljudupptagning. Vi använder oss av ljudupptagning för att på ett bättre sätt kunna tolka 

intervjun. Efter studiens sammanställning kommer dessa ljudupptagningar att raderas. 

 

Vi räknar med att varje intervju kommer att ta ca 45 minuter via telefon eller Skype. Ni 

kan påverka när ni önskar att intervjun skall äga rum; vardag/helg och dagtid/kvällstid. 

Om möjligt önskar vi att ni, om ni är ett par, att båda deltar vid intervjutillfället.  

Studien kommer att presenteras i form av en uppsats i psykologi 61-90hp vid Högskolan 

i Borås. Efter att uppsatsen har färdigställts kommer ni att få ett exemplar.  

 

Samtycke  
Det är viktigt ur ett etiskt perspektiv att ni som deltagare får information om studiens 

upplägg, syfte och er roll i forskningsstudien. Ni får information via detta brev men har 

också möjlighet kontakta oss om det uppkommer frågor om studien. Det finns även ut-

rymme att ställa frågor under intervjutillfället. Intervjun är helt frivillig och ni får när 

som helst under studiens gång avsluta er medverkan utan krav på att ange skäl. 

 

Konfidentialitet  

De uppgifter vi kommer ta del av under våra intervjuer kommer ej gå att koppla till den 

enskilda individen då inga namn, åldrar eller annan identifierbar bakgrund kring er fö-

rekommer i den färdiga uppsatsen. I vår uppsats kommer det heller inte att framgå från 

vilket land ert barn kommer.  

 

Vi välkomnar blivande adoptivföräldrar, som väntar på eller fått barnbesked och väntar 

på att få åka, att vara med i denna studie. Vi är förväntansfulla på de samtal vi kommer 

få erfarenheter av.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Britta Folkesson och Ramona Forseland 

Studenter i psykologi vid Högskolan i Borås 



 

 
 

Intervjumall        Bilaga 3 

 

Bakgrundsfrågor: 

 

Adoptanternas ålder:  

 

Adoptionsland: 

 

Barnets ålder:  

 

När kom barnbesked:  

 

När sker avresa för att hämta:  

 

 

 

Adoptionsprocessen 

Om du/ni har fått barnbesked. Beskriv denna händelse.  

Hemutredning och föräldrakurs är inslag i en adoptionsprocess. Hur har dessa förberett 

dig/er för föräldrarollen? 

Finns det något nu i adoptionsprocessens slutskede som du/ni särskilt funderar kring?   

 

Föräldrarollen 

Du/ni är nu i slutskedet av er adoptionsprocess:   

- Hur tänker du/ni kring föräldrarollen, det kommande föräldraskapet? 

- Vad gör du/ni konkret i era förberedelser att bli föräldrar?  

- Hur upplever du/ni förberedelserna för föräldrarollen?  

- Känner du/ni att ni påbörjat en anknytningsprocess till ert barn? I så 

fall på vilket sätt?   

- Hur påverkas ni av er egen barndom nu när ni själva skall bli 

föräldrar?   

- Ibland jämförs biologiska graviditeter och adoptionsgraviditeter. Vad 

tycker du/ni verkar vara lika och vad skiljer sig åt?   

 

Barnet 

- Vad tänker och känner du/ni när du/ni tänker kring ditt/ert barn?   

- Vet du om ditt barn har knutit an/tytt sig till någon i sitt 

ursprungsland?  

- Hur tänker du/ni i så fall kring detta?  

- Vet du om ditt barn förbereds för ”hemresa” på något särskilt sätt?  

 

Omgivningen 

- Hur har er närmaste omgivning reagerat kring ert beslut att adoptera? 

- Hur är er närmaste omgivning involverad i er process att bli föräldrar 

nu när ni snart skall åka?  

 

 


