
ÖREBRO UNIVERSITET 
Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap 
Socionomprogrammet 
Socialt arbete, C 
C-uppsats, 15 högskolepoäng 
Ht 2007 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ADOPTIVBARN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

Författare: Östansjö Marie 
Handledare: Enmarker Ingela 



 
 
 
ADOPTIVBARN – SKYDDSFAKTORER SOM FRÄMJAR 
ADOPTIVBARNS ANPASSNING OCH UTVECKLING 
Östansjö Marie 
Örebro Universitet 
Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap 
Socionomprogrammet 
Socialt arbete, C 
C-uppsats, 15 högskolepoäng 
Ht 2007 
 

Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka skyddsfaktorer som främjade adoptivbarns 
anpassning och utveckling. Frågeställningarna utgick från barnets, adoptivföräldrarnas och 
omgivningen/samhällets perspektiv. De teoretiska utgångspunkterna utgjordes av ekologisk 
utvecklingsteori, KASAM – det salutogena perspektivet, anknytningsteori, Erik H Eriksons 
utvecklingsstadier samt forskning om skyddsfaktorer för barn i allmänhet. Som metod valdes 
litteraturstudie där fem artiklar valdes ut för att besvara frågeställningarna. Data bearbetades 
och presenterades i olika kategorier. Resultatet från den aktuella forskningen visade att 
skyddande faktorer hos barnet var kategorierna ålder, kön, självkänsla, anpassningsförmåga, 
temperament och psykisk hälsa. Hos adoptivföräldrarna framträdde lyhördhet för barnets 
signaler, god ekonomisk standard samt stabil föräldra- och familjesituation. Skyddande 
faktorer som främjade adoptivbarnets anpassning och utveckling i omgivningen/samhället 
visade sig vara kategorierna god utbildningsnivå och hälsovård samt adoptivbarnets placering 
vid låg ålder. Då adoption kan ses som en skyddsfaktor i sig var den viktigaste slutsatsen att 
en låg ålder på adoptivbarnet vid placering i adoptivfamiljen ledde till en god anpassning och 
utveckling, men mer forskning om skyddsfaktorer avseende adoptivbarn behövs. 
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Abstract 
 

The purpose of this study was to examine which protective factors that promotes adjustment 
and development of adopted children. The questions were based on the perspective of the 
child, the adoptive parents and the environment/society.  The ecology of human development, 
Sense of Coherence, attachment theory, Erikson’s Psychosocial stage of development and 
protective factors that concerns children in general were the theoretical basis. The study is 
based on a literature review design where five articles were selected to answer the questions. 
The data was processed and then presented in various types of categories. The results showed 
that protective factors to be found with in the child were based on the following categories: 
age, sex, self-esteem, adaptability, temperament och mental health. Among the adoptive 
parents: a sensivity to the signals of the child, a high financial standards and a parent family 
situation that were stable, played a prominent part as protective factors. Factors within the 
environment and society that were protective and promoted the adjustment and development 
of the adopted child were categorized as a good level of education, a good level of health care 
and that the adopted child were placed at a low age. As adoption can be seen as a protective 
factor itself, the conclusion were that adopted children who were placed at low age in the 
adoptive family, led to a good quality of adjustment and development for the child but further 
researches on factors that have an protective impact regarding adopted children will be 
needed.  
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Förord 
 
Adoption är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Som jag ser det kan adoption ge de 
barn som inte kan få omvårdnad av sina biologiska föräldrar en möjlighet till att få den kärlek 
och omsorg som de så väl behöver i en adoptivfamilj.  
 
Jag vill ge ett stort varmt tack till min handledare Ingela Enmarker, som har väglett mig i mitt 
vetenskapliga skrivande under den här tiden. Dina kloka synpunkter och din uppmuntran har 
varit ett stort stöd för mig under arbetet med uppsatsen. 
 
Tack Ingela! 
 
 
Marie 
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Inledning 
 
Adoption är latin och kan översättas med ”utvälja, uppta i barns ställe”, att uppta en person 
som sitt eget barn. Sedan 1917 har adoption funnits i svensk lag och syftet med adoption är att 
få ett rättsligt förhållande mellan den eller dem som adopterar och adoptivbarnet. 
Internationella adoptioner regleras i lag (1971: 796) om internationella rättsförhållanden 
rörande adoption, och avser adoption av barn från utomnordiska länder enligt 
(Nationalencyklopedin, 2007). Adoptivbarnen har alla biologiska föräldrar men något händer 
och barnen överges. Det är vanligtvis ekonomiska eller sociala skäl som leder till att den 
biologiska modern som övergivits av den biologiska fadern inte kan uppfostra sitt barn ( 
www.adoptionscentrum.se). Det finns över 47 000 internationellt adopterade barn som har 
adopterats till Sverige sedan slutet på 1960-talet varav mer än 23 500 av dessa är vuxna idag. 
Omkring 1000 utländska adoptivbarn anländer hit till Sverige varje år enligt uppgifter från 
MIA, Myndigheten för internationella adoptionsfrågor. (www.mia.eu )Av adoptivbarnen med 
ursprung i ett annat europeiskt land vilka kom till sin svenska adoptivfamilj under 2003, var 
hälften mellan 2– 3 år, majoriteten av adoptivbarnen med ursprung från asiatiska och 
amerikanska länder var mellan 0-1 år, runt 35 procent av adoptivbarnen från afrikanska länder 
var 6 år eller äldre enligt Lindblad (2004). Enligt FFIA, Familjeföreningen för internationella 
adoptioner, är de flesta adoptivbarnen från Kina mellan 1-2 år, när de blir aktuella för en 
adoption (www.ffia.se).  
 
För de flesta adoptivbarn går det enligt Vinnerljung m. fl. (2007) mycket bra men det 
framkommer inte lika tydligt i media eller tidningar. Många gånger framställs det i media och 
artiklar att adoptivbarn löper en högre risk för att drabbas av problem vilket kan leda till ett 
destruktivt liv. Med fokus på de negativa riskerna är det lätt att glömma det positiva med att 
dessa adoptivbarn får en andra chans att växa upp i en familj.  Socialtjänstlagen (2001: 453) 
kap.5 1 § anger att kommunen ansvarar för att ge hjälp och stöd till adoptivfamiljer efter det 
att adoptionen godkänts och detta görs i huvudsak av Socialtjänsten. Därför är det viktigt med 
en medvetenhet hos Socialtjänsten, men framförallt de blivande adoptivföräldrarna, om 
adoptivbarnens ursprung och vanligen ogynnsamma livsvillkor. Ett större fokus på 
skyddsfaktorer kanske kan leda till förebyggande åtgärder som främjar en positiv utveckling 
för adoptivbarnen och adoptivfamiljerna.  
 
För mig framgår det som ett tydligt barnperspektiv att ge barnen den trygghet och stabilitet i 
en familj vilket de har rätt till enligt barnkonventionen. Enligt Utrikesdepartementet (2003) 
utgör FN’s barnkonvention grunden för barnperspektivet som innebär att respektera barnets 
fulla människovärde och integritet samt barndomens egenvärde. Ett barnperspektiv är att se 
till barnets bästa och det är under barndomen som barn har störst behov av trygghet, stabilitet, 
kärlek och en god omvårdnad för att utvecklas sunt. 
 
Som adoptivförälder har jag ett stort intresse och en förförståelse för adoption och under 
socionomutbildningen har adoption inte behandlats i någon större utsträckning. Ansatsen med 
den här uppsatsen är att belysa adoption. Uppsatsen skrivs med en förförståelse utifrån en 
adoptivförälders perspektiv men även med en författares objektivitet och neutralitet så långt 
det är möjligt. Genom en litteraturstudie är ansatsen att få en inblick i forskningsläget om 
adoption och adoptivbarn. Utgångsfrågan är: ”Vad är det som gör att det går bra för dessa 
adoptivbarn?”  
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Syfte 
Syftet är att genom en litteraturstudie undersöka vilka skyddsfaktorer som främjar 
adoptivbarns anpassning och utveckling.  
 
Frågeställningar 
De frågeställningar som ämnas besvaras utifrån den kunskap som inhämtas är: 
 

� Vilka skyddande faktorer kan hänföras till barnet? 
� Vilka skyddande faktorer kan återfinnas hos adoptivföräldrarna och adoptivfamiljen? 
� Vilka skyddande faktorer kan återfinnas i omgivningen – samhället? 

 
Begrepp 
 
Riskfaktor 
Enligt Lagerberg och Sundelin (2000: 379) definierar de riskfaktor såsom: ”socialt, 
psykologiskt eller biologiskt förhållande som kan leda till problem inom hälsa, utveckling, 
anpassning eller beteende”.  Vidare menar författarna att det finns ett samband mellan 
förekomsten av olika riskfaktorer men det är inte riskfaktorn i sig som kan leda till att barn 
utvecklas i negativ riktning utan det är förekomsten av flera riskfaktorer som förekommer i 
barnets liv som bör undvikas och att ju fler skyddsfaktorer det finns desto större chans att 
utvecklingen blir positiv (Lagerberg & Sundelin, 2000). 
 
Skyddsfaktor 
Lagerberg och Sundelin (2000) refererar till Stattin och Magnusson (1996) som menar att 
närvaron av skyddsfaktorer leder till att effekten av riskfaktorer minskar. Enligt Lagerberg 
och Sundelin (2000) kan skyddsfaktorer hos barn bestå av individuella egenskaper, familjens 
egenskaper såsom välfungerande och god ekonomisk standard, välfungerande relation till 
minst en vuxen, faktorer från omgivningen i form av stöd och omsorg som främjar barnets 
utveckling och förhindrar psykisk ohälsa och en negativ utveckling.  
 
Resilence eller motståndskraft som det heter på svenska är en benämning på förmåga att 
komma igen, återhämta sig menar Lagerberg och Sundelin (2000). Garbarino (2004: 198) 
menar att ordet motståndskraft syftar på förmågan att återhämta sig efter en kris, stå emot 
stress och andra skador. Vidare anser författaren att motståndskraft är att ha en positiv 
självkänsla, att känna samhörighet med andra individer samt att känna att det finns en mening 
med livet (Garbarino, 2004). 

 
Bakgrund 
 
Internationellt adopterade barn 
Lagerberg och Sundelin (2000: 25) anser att adoptivbarnen och deras adoptivfamilj har en 
trygg och kontinuerlig familjesituation i jämförelse med de barn som är födda i Sverige. 
Enligt, Statens offentliga utredningar, SOU (2003: 49 vol. 2) söker runt 50 procent av 
adoptivbarnen information om sin bakgrund och det innebär att adoptivföräldrarna har en stor 
och viktig roll i att vara ett stöd och tala öppet om adoptionen med sitt adoptivbarn, för att 
underlätta barnets sökande efter den egna identiteten (SOU 2003: 49 vol. 2). 
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Adoptivbarnen klarar sig bra med att kommunicera på språket men sämre när det handlar om 
att lära sig i skolan och förstå teoretiska moment i undervisningen och här refererar rapporten 
(SOU 2003: 49 vol.2) till Gardell (1979). Forskaren och professorn Marianne Cederblad har 
analyserat forskningen om adoptioner i SOU (2003: 49 vol.2) och hon menar att adopterade 
utgör en blandad grupp individer något som många av studierna inte tagit med i beräkningen. 
Vidare menar Cederblad att det inte framgår med tydlighet i jämförelse och med resultaten att 
en del av adoptivbarnen vistats på barnhem under dåliga förhållanden medan en del vistats i 
goda fosterhem. Det finns inte mycket bakgrundsinformation att tillgå när det handlar om 
utlandsfödda adoptivbarn och det försvårar forskningsarbetet. Cederblad drar slutsatsen att 
socialtjänsten behöver utbilda sin personal kontinuerligt för att få den kompetens som krävs 
för att utreda adoptivföräldrar till barn som är i behov av att adopteras (SOU 2003: 49 vol.2). 
 
Tidigare forskning om skyddsfaktorer för barn i allmänhet 
 
Allmänna skyddsfaktorer 
För ett barn är familjen det allra viktigaste påpekar Werner och Smith (2003) och det är av 
stor betydelse att barnet kan känna sig trygg där. Föräldrar som tydligt visar omtanke och 
intresse för barnet som leder till att barnets självkänsla ökar. Viktiga andra närstående vuxna 
som finns vid barnets sida som fungerar som ett stöd då barnet är tonåring och snart vuxen har 
en positiv inverkan på utvecklingen. Enligt Lagerberg och Sundelin (2000) är en skyddsfaktor 
av stor betydelse för barnet och flera skyddsfaktor leder till att barnet får ett effektivare skydd 
och stärks inför eventuella risker. Ett sätt att stödja utsatta barn som är känsliga kan enligt 
Werner och Smith (2003) vara genom att se de skyddsfaktorer som finns och de framsteg som 
leder till att barnets utveckling främjas. Barnets personliga egenskaper i form av att de är 
lugna och glada leder vanligen till att vårdnadshavaren ger barnet omsorg. Skyddande 
faktorer kan enligt Werner och Smith (2003); Lagerberg och Sundelin (2000) utgöras av 
personliga egenskaper hos barnet, föräldrarna eller omgivningen och några av dessa 
skyddsfaktorer är:  
 
Personliga egenskaper hos barnet:  
 

� En lättsam personlighet (social, flexibel, livslust, nyfikenhet, humor) 
� En medfödd förmåga när det handlar om att förbereda sina studier  
� Självständig och tålig 
� En realistisk och positiv syn på tillvaron 
� Framgångsrik i skolan 
� En förmåga att använda de tillgängliga resurser som finns i omgivningen  
� Kön (flickor är känsliga i sena tonåren – pojkar de tio första åren) 
� Ett gott självförtroende  
� Få separationer från vårdnadshavaren  

 
Faktorer hos föräldrar och omgivningen:  
 

� Regelbundna vanor och att få ansvarsfulla uppgifter i familjen  
� Föräldrar som visar intresse för barnet samt andra viktiga vuxna 
� En god ekonomisk standard 
� Att barnets moder tar väl hand om sig under graviditeten 

 (Werner & Smith, 2003; Lagerberg & Sundelin, 2000)  
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Werner och Smith (2003) menar att barn som tillhört en utsatt grupp kan börja ett normalt liv 
i vuxen ålder. Förändringar som kan leda till nya möjligheter i ett vuxet liv kan ske i form av 
att skolan slutar och en arbetsplats tar vid, från ensamstående till gift och en familj med egna 
barn. För att en sådan förändring sker hos utsatta individer har författarna funnit att 
vuxenstudier, ideellt arbete eller ett riktigt stort andligt intresse är några av de möjligheter 
vilka har lett till ett normalt liv i vuxen ålder (Werner & Smith, 2003: 23).  
 
Garbarino (2004) menar att familjen, skolan och samhället har viktiga funktioner att fylla i ett 
barns liv. För att barnet skall må bra krävs stabilitet och en kontinuerlighet vilket främjar 
barnets utveckling. Werner och Smith (2003) betonar att det är barnets inre egenskaper och 
förutsättningar i kombination med stöd från omgivningen vilket kan leda till att barnet blir 
motståndskraftigt och växer upp till en fungerande individ trots en svår barndom. Det är 
oerhört viktigt betonar författarna att samhället uppmärksammar dessa barn och stödjer dem 
så att de kan få en möjlighet till att bli en välfungerande samhällsmedborgare (Werner & 
Smith, 2003). 

 
Teoretiska utgångspunkter 
 
Ekologisk utvecklingsteori 
Andersson (2002: 184) beskriver utvecklingsekologin som forskaren Bronfenbrenner är 
upphovsman till (författaren refererar här till Urie Bronfenbrenner, 1979). Det som skiljde 
Bronfenbrenners tankar från den då rådande utvecklingspsykologin som enbart avsåg att 
studera den mänskliga utvecklingen i laboratoriemiljö och som betonade att all utveckling 
kommer från enskilda människor, var hans övertygelse om att fler faktorer påverkade den 
mänskliga utvecklingen. Utvecklingen sker genom en ständig ömsesidig påverkan och 
samspel med den närliggande omgivningen, detta sker i ett sammanhang och är observerbart i 
det dagliga livet Andersson (2002: 184). Den ekologiska utvecklingsteorin syftar enligt 
Andersson (1986: 22) på vad barnet förstår, önskar, fruktar, barnets tankar, hur det lär sig 
samt på vilket sätt som de psykologiska delarna förändras till en följd av de miljöer barnet 
integrerar med.  
 
Den modell som visar Bronfenbrenners utvecklingsekologiska struktur beskrivs av Andersson 
(2002: 186) utifrån fyra nivåer - system: mikro, meso, exo och makro. Modellen ses som 
cirklar med mikronivån i mitten där barnet finns omgiven av sina dagliga miljöer i formen av 
exempelvis familjen, vänner, skolan och det ständiga samspelet. Mesonivån är den miljön 
som påvisar att interaktion är viktig och barnet påverkas indirekt av det som sker mellan de 
olika närmiljöerna såsom föräldrars yrkesstatus (Andersson, 2002; Andersson, 1986: 219). De 
förbindelser som finns mellan ett barns olika närmiljöer som rör aktiviteter, roller och sociala 
relationer har en betydande roll för barnets utveckling menar Andersson (1986). I takt med att 
barnet blir äldre ju fler förbindelser kommer barnet att ha till olika närmiljöer. På mesonivå 
utgörs viktiga närmiljöer av hemmet, skolan och kamratgruppen. Indirekt påverkan på barnet 
har det som sker på exonivå och utgörs av bland annat förskolans organisation, föräldrarnas 
arbetsplats och beslutsfattare inom politiken på lokal nivå. På makronivån återfinns de 
ideologier, lagar och regler, normer och värderingar som styr i samhället vilket påverkar alla 
de underliggande nivåerna i systemet enligt Andersson (1986).  
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Andersson (2002) nämner Alexander Luria som den person som funnit att det som sker på 
makronivå har stor betydelse för individers kognitiva utveckling. I sin bok refererar 
Andersson (1986: 17) till Bronfenbrenner som menar att en individs genetiska förutsättningar 
för utvecklingen har en lika stor betydelse som den omgivande miljön men det viktigaste är 
att fokusera på interaktionen mellan individen och miljön och det är makrosystemets påverkan 
på mikronivå som är av stort intresse. Garbarino (2004) betonar vikten av ett 
utvecklingsekologiskt perspektiv med samhällets stödinsatser till föräldrarna och en 
medvetenhet om skolans roll för barnets utveckling. 
 
Andersson (2002: 189) nämner en forskare vid namn Rene Spitz som studerade småbarn och 
deras utveckling på barninstitutioner och han kom fram till att barn som fick en god materiell 
och hygienisk omvårdnad men inte hade några relationer med människor i sin omgivning 
uppvisade allvarliga brister i sin utveckling. 
 
Barn lever i sociala kretsar i ett samhälleligt sammanhang och alla berörs på något sätt 
oberoende av de risker och skyddsfaktorer som kan finnas hos det enskilda barnet menar 
Lagerberg och Sundelin (2000).  
 
KASAM- Det salutogena perspektivet 
Den medicinske sociologen Antonovsky har engagerat sig i vad det är som gör att en del 
individer kan vara med om svåra händelser och ändå gå vidare med livet utan större förluster 
medan andra insjuknar. Antonovsky salutogena perspektiv innebär att man fokuserar på det 
som är friskt och ser till den enskilde individens hela livssituation Han har myntat begreppet 
Sense of Coherence, vilket på svenska är översatt till KASAM, ”Känsla av sammanhang” 
(Antonovsky, 2005). 
 
KASAM, definieras enligt Antonovsky (2005) utifrån de tre delarna: 
Begriplighet, att det som sker är förståeligt och upplevs som ordnat, strukturerat och tydligt. 
Hanterbarhet, att man har en upplevelse av att ha tillräckliga resurser för att kunna möta olika 
situationer i livet. 
Meningsfullhet, att man har en upplevelse av delaktighet i det som sker. 
 
Enligt Antonovsky (2005) är interaktion med föräldrar och andra nära relationer i barndomen, 
tonårsperioden och de tio första åren i vuxenlivet av stor betydelse för utvecklingen av en 
individs känsla av sammanhang. Den ömsesidiga interaktionen med föräldrarna eller någon 
annan närstående får barnet att känna sig delaktig. En känsla av vara delaktig, behövd och bli 
bekräftad får en individ att glädjas åt sin tillvaro och tro på att det finns en plats åt honom 
eller henne. Han menar att det är av stor vikt hur den enskilde individen hanterar situationer 
där stress, kris, trauma eller katastrofer förekommer. Individen behöver få sätta ord på sina 
känslor och bearbeta traumatiska upplevelser och en ökad kunskap kan leda till att individen 
får en ökad förståelse och en möjlighet att hantera sin egen situation. Vidare anser författaren 
att motståndskraften som återfinns hos vissa individer beror på att de ser livet som 
meningsfullt, förståeligt och hanterbart (Antonovsky, 2005). 
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Anknytningsteori 
Broberg m.fl. (2006) beskriver vikten av att barnet behöver ha en trygg anknytning till någon 
eller båda sina föräldrar för att utvecklas efter bästa möjliga förmåga. Barn som har varit 
utsatta kan i en välfungerande föräldrasituation skapa en egen strategi vilket kan ger barnet 
tillfällig skydd och förhindrar att något ont drabbar dem. Författarna beskriver att Bowlby 
utvecklade teorin om anknytning. Dels önskade Bowlby förklara processen som leder till att 
barnet och vårdnadshavaren knyter an och skapar ett osynligt känslomässigt band mellan sig. 
Dels önskade han beskriva de inre arbetsmodeller – kartor, vilka barnet utvecklar i 
interaktionen med närstående personer i dess omgivning. Dessa kartor fungerar sedan som 
riktlinjer i det dagliga samspelet med andra individer under resten av livet. Enligt Broberg m. 
fl. (2006) utvecklades delar av anknytningsteorin då Mary Ainsworth studerade relationen 
mellan barn och mor och fann ett anknytningsmönster som beskrivs utifrån trygg eller otrygg 
anknytning.  
 
Broberg m. fl. (2006) beskriver anknytningens former enligt följande: 
Trygg anknytning 
Vanligast är att barnet har en anknytning som är trygg. De barn som har en trygg anknytning 
uppfattar att de kan lita på sin förälder och känner sig trygga i deras närvaro vilket medför att 
de utvecklar en tilltro till den egna förmågan att själva interagera med individer och utforska 
omgivningen (Broberg m. fl., 2006: 187). 
 
Otrygg undvikande anknytning  
De barn som har denna form av otrygg undvikande anknytning upplever att de inte kan lita på 
sin förälder eftersom föräldern brister i kontakten med barnet och barnet blir otryggt. 
Föräldrabeteendet innebär att barnets kontaktsökande inte bemöts utan undviks eller avvisas 
(Broberg m. fl., 2006: 189). 
 
Otrygg – ambivalent anknytning 
Barnen som utvecklar en otryggt – ambivalent anknytning har otaliga gånger upplevt ett 
föräldrabeteende i sin föräldrarelation som inte är förutsägbart och styrt av de signaler som 
barnet sänder ut. Detta medför att barnet inte har någon tillit till den egna förmågan i 
interaktion med omgivningen utan kan bli likgiltig eller ängslig (Broberg m. fl., 2006: 191). 
 
Otrygg desorganiserad anknytning  
En desorganiserad anknytning skiljer sig från de andra formerna av anknytningsmönster 
utifrån att interaktionen mellan förälder och barnet inte varit konsekvent. Barnet har inte haft 
möjlighet att skapa sig en inre arbetsmodell i form av en interaktion mellan sig själv och 
föräldern som leder till att barnets behov av anknytning tillfredsställs. Ett otryggt 
desorganiserat barn känner rädsla inför sin förälder och får svårt att utveckla en anknytning 
som är organiserad (Broberg m. fl., 2006: 191). 
 
Broberg m fl (2006: 39) nämner att Bowlby menar att om små barn mister eller inte har en 
kontinuerlig relation med sin vårdnadshavare, oftast modern, kan detta leda till långvariga 
negativa konsekvenser för barnets utveckling. Det är de första åren i ett barns liv som utgör 
grunden för att en anknytning mellan barnet och dess vårdare sker. Barn som inte haft någon 
vårdare att knyta an till kan få svårt att utveckla en anknytning senare, detta trots att de 
kommer till en bra adoptivfamilj enligt (Broberg m. fl., 2006). 
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Garbarino (2004) menar att det viktigt att de barn som uppvisar anknytningsproblem kan få 
det stöd de behöver. Motståndskraften hos barnet växer om barnet får tillgång till minst en 
relation som bygger på en trygg, nära anknytning. För att barn skall utvecklas positivt anser 
författaren att de är i behov av bekräftelse och goda, trygga anknytningsrelationer som får 
barnen att välja positiva sociala miljöer. Personal inom skolan, barnomsorgen, socialtjänsten 
och vården är de som främst kan förebygga och sätta in insatser och åtgärder tidigt i barnets 
liv anser författaren (Garbarino, 2004). 
 
Erik H Eriksons utvecklingsstadier 
Jerlang (1988: 68) menar att Erik Homburger Eriksons psykoanalytiska teori har sin grund i 
Sigmund Freuds teori men att grundläggande i Eriksons teori är ekologin. Ekologi är med 
andra ord individens anpassning och samspelet med den omgivande miljön. Författaren 
betonar att Eriksons teori har olika utvecklingsstadier som utgångspunkt, något som innebär 
att en individ går igenom olika kritiska stadier i sin utveckling under sin livstid och individen 
anpassar sig till det omgivande samhället. Krisen består av att förändringar sker då individen 
utvecklas och skapar sin identitet. Hur ett barns identitetsutveckling sker beror också på hur 
mycket stöd som ges av föräldrarna och hur väl som barnet tar sig igenom de olika stadierna i 
utvecklingen menar Jerlang (1988: 71). Lyckas barnet dåligt med att utvecklas i något av 
stadierna finns det en risk för en ökad sårbarhet och en bromsad utveckling vilket leder till att 
barnet får olika psykiska och kroppsliga symtom som rädsla, ångest och ont i magen. (Jerlang, 
1988) Barnets olika utvecklingsstadier infaller mellan första till femte stadiet och beskrivs 
enligt följande: 
 
Första stadiet, 0- 1, 5 år, spädbarnsperioden (oral-stadiet) Erikson menar att barn som är i den 
åldern och vistas på institution eller i en miljö som saknar stabilitet och kärlek, riskerar att 
känna sig övergivna och kan då utveckla ångest. Detta kan leda till en felutveckling uppstår i 
form av jagsvaghet och leda till psykiska problem senare i livet. Barn är i behov av positiva 
erfarenheter i form av stöd och bekräftelse från vårdnadshavare för att utvecklas positivt 
menar Jerlang (1988).  
 
Andra stadiet, 1,5 – 3 års ålder, småbarnsperioden (analstadiet) Det centrala utgörs av att 
barnet aktivt utforskar sin omgivning och lär sig att lita till sin egen förmåga. Föräldrarna 
utgör viktiga personer i barnets liv och deras uppgift är att stödja och sätta gränser för barnet. 
Det är genom leken som barnet lär sig relationer mellan människor samt ger leken barnet en 
chans att bearbeta sina upplevelser och bli mer självständig (Jerlang, 1988). 
 
Tredje stadiet, 3-6 års ålder, lekåldern (genitalstadiet), barnet uppfattar sig nu som en enskild 
unik individ med en egen vilja och förmågan att lösa problem utvecklas. Föräldrarnas 
beteende är det som styr barnets utveckling och det stöd som skolans personal och aktiviteter 
kan ge inverkar på barnet utveckling. Goda vuxna förebilder ha stor betydelse för samspelet 
med andra individer och hur denna utveckling påverkar barnet stort under den här perioden 
och senare i livet (Jerlang, 1988). 
 
Fjärde stadiet, 6, 7 - 12 års ålder, skolåldern (latentstadiet), barnet är nu i den åldern som 
leken får en allt större betydelse och det stadiet då barnet skall lära sig genom skolans 
möjligheter och att det är viktigt med samarbete. Faller utvecklingen väl ut under den här 
perioden leder det till att barnet upplever sig som kompetent och kreativ (Jerlang, 1988). 
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Femte stadiet, 13 års ålder och uppåt, ungdomsperioden (adolescensen), övergången mellan 
barn till tonåring inleds med en stor kroppslig förändring, könsutvecklingen, som har en stor 
psykisk påverkan, abstrakt tänkande, en kritisk granskning av den egna personen och ett 
intresse för det motsatta könet. Utvecklingen hos tonåringen sker i kombination med 
samhällets krav och förväntningar vilket medför ett ökat krav individens identitet. Denna 
utvecklingsperiod består av att tonåringen finner en egen trygg identitet och det i 
interaktionen med familjen, skolan och kamraterna. För tonåringen har kamraterna nu en mer 
avgörande betydelse av identitetsfasen (Jerlang, 1988). 
 

Metod 
 
I denna studie har en forskardesign i form av en litteraturstudie använts. Enligt Forsberg och 
Wengström (2003) innebär en litteraturstudie att en väl formulerad frågeställning som 
besvaras utifrån att relevant forskning inom ämnet söks, väljs, värderas och analyseras. Valet 
att använda en forskardesign i form av en litteraturstudie grundas på att den aktuella 
forskningen har relevanta undersökningar där det är möjligt att finna kunskap om de 
skyddsfaktorer som främjar adoptivbarns anpassning och utveckling. För som Silverman 
(2005) påpekar kan det vara bra att studera de resultat som finns för att inte uppfinna hjulet 
igen. 
 
Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innebär att mätningen sker på ett tillförlitligt sätt och om en upprepning av 
mätningen ger samma värde anses reliabiliteten är hög.  Validitet avser att mäta det som är 
betydelsefullt i undersökningen, att det inte förekommer några systematiska fel vilket innebär 
att undersökningen håller en god validitet. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003); 
Forsberg och Wengström (2003) Då undersökningen har utgått från forskningsfrågorna kan 
reliabiliteten anses som hög. Källorna är vetenskapliga vilket motsvarar en god validitet och 
utifrån forskningsfrågorna har undersökningens syfte besvarats. 
 
Litteratursökning 
Sökning efter vetenskapliga artiklar har skett i databaser vid Högskolan i Gävle. De databaser 
som har använts är: Scirus, Blackwell Synergy och Science Direct. I sökningen har även 
avgränsningar gjorts för att begränsa antalet träffar samt för att finna aktuella artiklar och 
rapporter som är relevanta för ämnet. Den sökta information avser aktuell forskning som är 
gjord mellan åren 1997-2007. Valda artiklar var tillgängliga och motsvarar syftet om 
skyddsfaktorer som främjar adoptivbarns anpassning och utveckling. 
 
Sökord 
De engelska söktermerna som använts vid sökningen i databaserna efter forskning har varit: 
adoption, adopted children, risk & protective factors och mellan orden har den booleska 
operatorn AND använts. Forsberg och Wengström (2003: 82) menar att den booleska 
operatorn används för att finna resultat som innehåller både A och B och vilket betyder att det 
sökta ämnet begränsas och det är större chans att finna de resultat som söks. Då sökning har 
skett över Internet och via sökmotorn: www.google.se har sökorden adoption, adjustment 
använts i kombination med trunkeringen av * pdf  filer.  
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En trunkering betyder att det asterisktecknet (*) används och det för att täcka in olika termer 
och begrepp enligt Forsberg och Wengström (2003). 
 
Utfall av sökningen 
 
I databaserna: 

� Scirus: En avancerad sökning med söktermen: adoption som nyckelord och 
söktermen protective factors söktes i alla fält. Sökningen avgränsades till forskning 
mellan åren 1997-2007 och begränsades till abstract och artiklar och inom de två 
ämnesområdena psykologi och social- och beteende vetenskap. Resultatet gav 32 
träffar, 22 från tidskrifter och 11 andra webb resultat. En artikel valdes ut för närmare 
granskning då den motsvarade syftet för undersökningen. Artiklar som valdes bort 
handlade om problembeteende hos barn, drogpolicy, och schizofreni. Vald artikel till 
undersökningen: 

 
�  “Social Development From Infancy to Adolescence: Longitudinal and 

Concurrent Factors in an Adoption Sample” (2006) 
 
� Science Direct: en avancerad sökning med de engelska söktermerna: adopted 

children AND adoption, begränsningar i form av endast tidskrifter och inom de två 
ämnesområdena psykologi och social vetenskap. Sökningen avgränsades till forskning 
mellan åren 1997-2007. Resultatet gav 38 träffar. En artikel valdes ut för en närmare 
granskning då den motsvarade syftet för undersökningen. Artiklar som valdes bort 
handlade om stöd efter adoption, adoptivbarn med specifika behov och 
problembeteenden hos adopterade. Vald artikel till undersökningen: 

 
� ”Adoptees Do Not Lack Self-Esteem: A Meta Analysis of Studies on Self-

Esteem of Transracial, International, and Domestic Adoptees” (2007) 
 
� Blackwell Synergy: en avancerad sökning med söktermerna: adopted children AND 

risk factor i alla fält som nyckelord: adoption. Sökområdet begränsades till 
ämnesområdet social – och beteende vetenskap och en avgränsning för forskning 
mellan åren 1997-2004. Sökningen gav 30 träffar. Av dessa valdes två artiklar ut för 
närmare granskning då de motsvarade syftet. Artiklarna som valdes bort handlade om 
problembeteenden. Valda artiklar till undersökningen: 

�  
�  “Age at placement and adult adopted people's experience of being adopted” 

(2001) 
�  “Mental Health in International Adoptees as Teenagers and Young Adults. An 

Epidemiological Study” (1999) 
 
Manuell sökning: 
Manuell sökning för att finna forskning om adoption och anpassning har utförts via 
sökmotorn: www.google.se med de engelska sökorden adoption och adjustment och en 
trunkering av* pdf filer. Sökningen gav 378 000 träffar. En artikel valdes ut för en närmare 
granskning då den ansågs som relevant för syftet och den bedömdes som trovärdig. Vald källa 
till undersökningen:  
 

�  ”Adoption and adjustment in adolescence” (1998) 
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Kriterier för urval av källor 
Bakgrundsmaterialet till uppsatsen har lästs i syftet att få en överblick över området som rör 
adoption, adoptivbarn och skyddsfaktorer. Referenslistan i bakgrundsmaterialet har sedan 
granskats för att finna artiklar. Som Forsberg och Wengström (2003) anser kan referenslistan i 
de artiklar som kommit fram vid en manuell sökning vara vägledande för att finna studier 
inom ämnesområdet. En del av artiklarna från referenslistan har sedan återkommit vid 
sökning i databaser.  Artiklarnas sammanfattning har lästs vilket var första kriteriet för urvalet 
av källorna. Forsberg och Wengström (2003) anser att sammanfattningen utgöra den första 
delen i urvalet av intressanta artiklar för att bedöma om innehållet i artikeln motsvarar det 
som söks. Sedan har artiklarna läst i sin helhet för att bedöma dess kvalitet. Tillgängligheten 
till artiklarna har varit ett av kriterierna i sökningen. Forskning är en färskvara vilket även 
Forsberg och Wengström (2003) påpekar och därför har sökningen begränsats till de senaste 
tio åren (1997-2007).  
 
Valda källor 
Under valda källor återfinns 5 relevanta artiklar som framkommit i sökningen efter forskning 
om skyddsfaktorer som främjar adoptivbarns anpassning och utveckling. 
 
1.  Titel: “ Adoption and adjustment in adolescence.” 
Författare:  Fergusson, David M. & Horwood, John L 
Tidsskrift : Adoption & Fostering.  
Årtal: 1998 
Land: Nya Zeeland 
Syfte: Att studera uppväxten hos barn som föddes i sin biologiska familj, barn till 
ensamstående mödrar som växte upp med sin mor eller adopterade och växte upp i en 
adoptivfamilj. 
Metod: En longitudinell kohort studie där data som skildrar barnuppfostran och hur familjen 
fungerar regelbundet har insamlats genom föräldrar intervjuer, lärarrapporter, barnintervjuer 
och utvärderingar samt genom offentliga handlingar.  Författarna har sedan jämfört uppväxten 
under tonåren hos adoptivbarn och barn uppväxta i sin biologiska familj samt barn som är 
uppväxta med ensamstående mödrar. 
Undersökningsgrupp: 1262 barn som föddes under en fyra månaders period 1977 i staden 
Christchurch på Nya Zeeland. Barnen följdes från födseln till dess att de fyllt 16 år. 
Resultat: Av de 1262 barn som ingick i studien växte 3, 3 procent av barnen upp i en 
adoptivfamilj, 7, 7 procent av barnen växte upp med en ensamstående förälder och 88, 9 
procent av barnen växte upp med två föräldrar. Samtliga adoptivbarn föddes av ensamstående 
mödrar.  Adoptivbarnens biologiska mödrar och de ensamstående barnens mödrar tillhörde en 
missgynnad skara i samhället utifrån utbildningsnivån, den socioekonomiska statusen, 
etniciteten och födelsebakgrunden. Den enda skillnaden bestod i att adoptivbarnens 
biologiska mödrar var runt 2, 5 år yngre än de ensamstående mödrarna. Resultatet i Fergusson 
och Horwood (1998) studie visar att den mest utsatta och missgynnade gruppen är mödrar 
som ensam uppfostrar sina barn. Författarna fann att adoptivbarnen i studien hade många 
positiva fördelar under barnaåren såsom: mer förskoleutbildning och erfarenheter vilket 
stimulerar till utveckling, bättre hälsovårdsstandard, tryggare och stabilare familjeförhållande.  
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2. Titel: “Mental health in International adoptees as teenagers and young adults. An 
Epidemiological Study”. 
Författare:  Cederblad, Marianne, Höök, Börje, Irhammar, Malin & Mercke, Ann-Mari 
Tidsskrift:  Journal of Child Psychology 
Årtal: 1999 
Land: Sverige 
Syfte: Att undersöka den psykiska hälsan hos internationellt adopterade under deras 
tonårsperiod. 
Metod: Data insamlingen skedde i form av intervjuer och frågeformulär vid hembesök hos 
familjerna mellan 1990-1991. Frågeformulären jämfördes sedan med en annan grupp 
adopterade tonåringar som växt upp i Danmark. Jämförelsegruppen bestod av ett strategiskt 
slumpmässigt utvalda tonåringar. 
Undersökningsgrupp: Internationellt adopterade unga från 13 år och äldre samt 
adoptivbarnens föräldrar. Totalt fanns det 181 familjer med adoptivbarn. 
Resultat: I studien ingick 211 adoptivbarn och 147 adoptivfamiljer och det fanns ett bortfall 
på 18 procent. Av adoptivbarnen var 122 flickor (58 %) och 89 pojkar (42 %) och vid studien 
var de i åldern 13-27 år. Av barnen var 60 % mellan 14-16 år och 10 % var över 20 år. 54 % 
av barnen kom till adoptivfamiljen innan de var sju månader gammal och 30 % av barnen 
kom när de var över tolv månader. De flesta barnen kom från Indien (36 %), Thailand (15 %) 
och Chile (15 %) medan de övriga barnen kom från andra länder i Asien eller Latinamerika, 
runt 2 % kom från Etiopien. Majoriteten av adoptivföräldrarna tillhörde medelklassen 
(mödrarna 62 %, fäderna 64 %). Hälften av mödrarna och 20 % av fäderna av arbetade som 
lärare eller inom olika vårdyrken. Av barnen kom 2 % till en adoptivfamilj med en ensam 
förälder. 18 % av barnen var skilsmässobarn och 11 % bodde med en ensamstående skild 
förälder medan den andra föräldern hade gift om sig med en annan partner. Studien visade att 
adoptivbarnens psykiska hälsa var god under tonårsperioden. Självkänslan och relationer till 
andra personer visade sig vara högre hos adoptivbarnen än i jämförelsegruppen. 
 
3. Titel: “ Age at placement and adult adopted people's experience of being adopted” 
Författare: Howe, David, Shemmings, David & Feast, Julia  
Tidskrift:  Child & Family Social Work 
Årtal: 2001 
Land: Storbritannien 
Syfte: Att få kunskap om adoptivbarns upplevelser av sin adoption genom vuxna adopterades 
utvärdering av sina erfarenheter av att vara adoptivbarn – adopterad. 
Metod: Datainsamlingen skedde genom att enkäter skickades ut via posten till alla vuxna 
adopterade som hade mottagit information, råd och rådgivning från Children’s Society i 
London mellan 1988 och 1997. 
Undersökningsgrupp: Vuxna adoptivbarn vilka adopterades under 1950 – 1970-talet.  
Resultat: Vuxna adopterade (451stycken) som hade sökt efter en eller flera av sina biologiska 
föräldrar. 394 stycken enkäter besvarades vilket gav en svarsfrekvens på 87 procent. 114 av 
de adopterade som hade eftersökts och blivit kontaktad av sina biologiska släktingar fick en 
modifierad version av enkäten, 78 stycken besvarade enkäten. Resultatet visar att adoptivbarn 
som placerades i adoptivfamiljen efter sin andra födelsedag upplever sin adoption med 
antingen blandade eller negativa känslor. Adoptivbarn av det manliga könet som anlände till 
adoptivfamiljen före sin första födelsedag upplever sin adoption mycket mer positiv än de 
adoptivbarn som anlände vid en senare ålder. Adoptivbarn av det kvinnliga könet upplevde 
sin adoption en aning mer negativ eller med mer blandade känslor än adoptivbarn av det 
manliga könet. 
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4. Titel: Social Development From Infancy to Adolescence: Longitudinal and Concurrent 
Factors in an Adoption Sample.” 
Författare: Jaffari-Bimmel, Nicole, Juffer, Femmie, van IJzendoorn, Marinus H., 
Bakermans-Kranenburg, Marian J. & Mooijaart, Ab.  
Tidsskrift: Developmental Psychology 
Årtal: 2006 
Land: Nederländerna 
Syfte: Syftet var att undersöka den sociala utvecklingen under en längre tid, från spädbarns 
ålder till tonåren. 
Metod: Datainsamling skedde genom observationer, intervjuer och frågeformulär i hemmet 
hos adoptivfamiljen samt observationer i laboratoriet. Adoptivbarnens lärare och 
klasskamrater intervjuades och fick fylla i frågeformulär. Adoptivfamiljerna valdes 
slumpmässigt ut vid holländska adoptionsorganisationer och adoptivbarnen valdes inte ut 
efter nuvarande eller förväntade problem i framtiden. 
Undersökningsgrupp: 160 internationellt adopterade barn, 75 pojkar och 85 flickor, från 
deras tidiga spädbarnsålder (under 6 månader) till 14 års ålder.  
Resultat: Föräldrarna i adoptivfamiljen var vita européer och främst från medel och övre 
medelklass. Fadern var i genomsnitt 34,62 år och modern i genomsnitt 32,52 år. Modern var 
adoptivbarnets primära vårdare. Adoptivbarnen placerades före sex månaders ålder utifrån 
adoptivorganisationens väntelista av blivande adoptivföräldrar. Barnen kom från Sri Lanka, 
Sydkorea och Colombia och de varken valdes eller matchades mot de blivande 
adoptivföräldrarnas egenskaper. Resultatet visar att adoptivbarnets sociala utveckling och 
temperamentet var stabilt över tid. Föräldrars känslighet (med föräldrar avses både de första 
vårdnadshavarna och de nuvarande adoptivföräldrarna) är viktigt för att förutse den sociala 
utvecklingen hos adoptivbarn under deras tonårsperiod. 
 
5. Titel:” Adoptees Do Not Lack Self-Esteem: A Meta-Analysis of Studies on Self-Esteem of 
Transracial, International, and Domestic Adoptees.” 
Författare: Juffer, Femmie & van IJzendoorn, Marinus H.  
Tidsskrift: Psychological Bulletin 
Årtal: 2007 
Land: Nederländerna 
Syfte: Att undersökt huruvida de problem som återfinns inom det fysiska, kognitiva och 
socioemotionella området påverkar barn som adopterats.  
Metod: Författarna har systematiskt samlat empirisk data genom: sökning efter studier i 
databaser, referenslistor i funna studier samt tillfrågat experter i ämnet. Metaanalyser med en 
separat Metaanalys av undersökningsgruppen barn som vistades på institution. 
Undersökningsgrupp: Adoptivbarn från spädbarnsålder till vuxenålder. Jämförelsegrupper 
bestående av icke-adopterade barn, transraciala adoptivbarn (adoptivbarn som tillhör samma 
ras med en grupp adoptivbarn som tillhör samma ras som adoptivföräldrarna) och barn som 
vistas på institution. 
Resultat: Utifrån 88 funna studier om adopterade individer har författarna sedan jämfört 
resultaten med andra grupper som inte är adopterad. I jämförelse med 10 977 adopterade och 
en grupp med 33 862 icke-adopterade framgick det att adoptivbarns självkänsla inte skilde sig 
från jämförelsegruppen. I den separata metaanalysen som avser 210 adoptivbarn och 90 icke-
adopterade som vistades på institution fann författarna en signifikant skillnad. Studien visar 
att självkänslan är lika hos adoptivbarn som hos icke- adoptivbarn samt att adoptivbarnen 
visade sig ha högre självkänsla än de barn som vistades på institution. 
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Dataanalys 
Utifrån frågeställningarna har data bearbetats och indelats i olika kategorier. 
 
Källkritik 
Det är primära källor som utgör grunden till denna studie om adoptivbarn. Enligt Torsten 
Thurén (2005) kan insamling av data ske på många olika sätt och det bästa är att alltid 
använda den primära källan för att få tillförlitlig information för att sedan tolka källan samt 
kontrollera sanningshalten.  
 
Etiska överväganden 
Undersökningen är en litteraturstudie och som Forsberg och Wengström (2003) påpekar är det 
viktigt att överväga de etiska aspekterna. Utifrån att de etiska aspekterna beaktats har 
litteraturstudien som metod föregåtts av reflektioner och sedan har sökningar efter 
vetenskapliga artiklar bedrivits. Samtliga valda artiklar har bedömts som trovärdiga då de är 
publicerade i en tidskrift. Artiklarna har analyserats och sammanställts och redovisas i 
undersökningen något som Forsberg och Wengström (2003) betonar är viktiga etiska 
aspekter.  
 

Resultat  
Utifrån syftet att undersöka vilka skyddsfaktorer som främjar adoptivbarns anpassning och 
utveckling kommer resultatet att presenteras utifrån rubrikerna: Skyddsfaktorer hos 
adoptivbarnet, Skyddsfaktorer som återfinns hos adoptivföräldrarna och adoptivfamiljen samt 
Skyddsfaktorer som återfinns hos omgivningen – samhället. Under varje rubrik har data 
analyserats i kategorier. 
 
Skyddsfaktorer hos adoptivbarnet 
Här framkom det sex olika kategorier. Dessa faktorer utgjorde en skyddande inverkan och 
fanns hos barnet i form av individuella egenskaper, eller åstadkoms genom rådande 
omständigheter. 
 
Adoptivbarnets ålder 
Howe m. fl. (2001) studie som undersökte vuxna adopterade personers erfarenheter och 
upplevelser i Storbritannien fann att desto yngre barnet hade varit då de placerades i 
adoptivfamiljen desto mer positiva var deras upplevelse av att vara adopterad. Det vill säga 
tidigt placerade adoptivbarn var minst benägna att känna sig annorlunda i förhållande till 
adoptivfamiljen och mest benägna att känna samhörighet med adoptivfamiljen, att känna sig 
älskade av sina adoptivföräldrar och att överlag ha positiva upplevelser av adoptionen (Howe 
m.fl., 2001). 
 
Enligt resultatet framkom enligt Howe m. fl. (2001) att adoptivbarnen som adopterats efter 12 
månaders ålder kände sig mer annorlunda i förhållande till sin adoptivfamilj än de 
adoptivbarn som adopterats mellan 0-12 månaders ålder. Yngre ålder vid placering (före 12 
månader) ledde till en mer positiv upplevelse av adoptionen hos båda könen. Gällande både 
pojkar och flickor verkade det som att en högre ålder vid ankomsten i adoptivfamiljen desto 
högre var risken att adoptionen upplevdes med blandade eller negativa känslor. Kvinnorna var 
mer benägna än männen att se på adoptionen med blandade eller negativa känslor (Howe 
m.fl., 2001). 
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I Juffer och van IJzendoorn (2007) metaanalys visade resultatet också att en placering av 
adoptivbarnet före sin första födelsedag ledde till att dessa barn fick en bra självkänsla och att 
de såg positivt på sin adoption när de blev vuxna. Även Cederblad m. fl. (1999) kom fram till 
att de flesta adoptivbarn som adopterats före sin första födelsedag hade utvecklat en god 
anknytning till adoptivföräldrarna såvida adoptivbarnet inte vistats någon längre tid på en 
institution innan adoptionen. Vidare menar författarna att risken för brister i anknytningen 
mellan adoptivbarnet och främst adoptivmodern ökar vid en högre ålder hos adoptivbarnet. 
Har adoptionen föregåtts av att adoptivbarnet vistats en längre tid på institution föreligger det 
en ökad risk för brister i anknytningen (Cederblad m. fl., 1999). 
 
Kön 
Könet kan alltså utgöra en egenskap som leder till att upplevelser och erfarenheterna av 
adoptionen ses som positiva. Det framkom i studien av Howe m. fl. (2001) att majoriteten av 
de undersökta vuxna adoptivbarnen som var av det manliga könet och hade anlänt till 
adoptivfamiljen i spädbarnsåldern ansåg sig ha goda erfarenheter av adoptionen. 
 
God självkänsla 
Juffer och van IJzendoorn (2007) såg ett tydligt samband mellan förekomsten av en normal 
till hög självkänsla hos adoptivbarn som placerats i adoptivfamiljen som spädbarn. Författarna 
fann också i sin studie att adoptivbarnen hade högre självkänsla än de barn som vistades på 
institution. Cederblad m. fl. (1999) studie visade att adoptivbarnens självkänsla var högre än 
den svenska normen.  
 
God anpassningsförmåga 
Att som adoptivbarn komma till ett nytt land och växa upp i en adoptivfamilj kan vara svårt, 
men Cederblad m. fl. (1999) fann att majoriteten av adoptivbarnen som ingick i deras studie 
identifierade sig själva som svenskar samt att deras relationer till andra individer var 
välfungerande. Detta tyder på att adoptivbarnen har en god anpassningsförmåga till nya 
förhållanden. Att anpassning sker utifrån tidigare utveckling och nuvarande omständigheter 
framkom i studien av Jaffari - Bimmel m.fl. (2006).  
 
Temperament 
Ett stabilt temperament är en positiv egenskap hos adoptivbarnet som Jaffari - Bimmel m. fl. 
(2006) menar främjar ett positivt omsorgstagande från adoptivföräldrarna, vilket i sin tur ökar 
chanserna till en framgångsrik social utveckling hos adoptivbarnet.  
 
God psykisk hälsa 
Cederblad m. fl. (1999) studie visade att en god psykisk hälsa främjar en individs fortsatta 
utveckling. Adoptivbarnen i deras studie följde den svenska normen när det gällde utseendet 
och kroppen, prestationsförmåga, psykiskt välbefinnande och relationen till familjen, men 
fick högre poäng vid relationer till andra personer.  
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Skyddsfaktorer som återfinns hos adoptivföräldrarna och adoptivfamiljen 
Under denna rubrik återfinns tre kategorier, kategorier som alla stimulerar adoptivbarnets 
utveckling och anpassning. 
 
Lyhördhet inför adoptivbarnets signaler  
Adoptivföräldrar (samt den eller de personer som vårdade barnet innan adoptionen) som var 
lyhörda och bekräftade de signaler som ett lättsamt adoptivbarn ger ledde till att den sociala 
utvecklingen under tonårsperioden föll väl ut vilket Jaffari - Bimmel m. fl. (2006) upptäckte i 
sin holländska studie. Vidare fann författarna att adoptivmoderns känslighet för adoptivbarnet 
temperament, som i mellanåldern (6-8 år) samt i tonåren (skapandet av den egna identiteten) 
kan vara instabilt, kan mildra effekten och fungerar som en buffert. 
 
Jaffari - Bimmel m. fl. (2006) samt Cederblad m. fl. (1999) fann också att om adoptivbarnet 
anländer till adoptivfamiljen vid tidig ålder främjas anknytningen mellan adoptivbarnet och 
adoptivföräldrarna något som låg till grund för en gynnsam utveckling under tonårsperioden. 
Även Fergusson och Horwood (1998) fann att ett positivt anknytningsmönster mellan 
adoptivbarnet och adoptivmodern främjade adoptivbarnets utveckling och anpassning. 
 
God ekonomisk standard 
Fergusson och Horwood (1998) ansåg dessutom att en god ekonomisk standard leder till flera 
valmöjligheter och skapar en god grund för en bra utveckling i livet. I sin studie fann de att 
adoptivfamiljen hade en högre levnadsstandard än de övriga två undersökningsgrupperna som 
utgjordes av barn uppväxta i sin biologiska familj samt barn som var uppväxta med 
ensamstående mödrar. Resultatet i Fergusson och Horwood (1998) studie visade att den mest 
utsatta och missgynnade gruppen var mammor som ensam uppfostrar sina barn.  
 
Stabil föräldra- och familjesituation 
Att den trygga och stabila situationen i en familj främjar ett barns utveckling fann Fergusson 
och Horwood (1998) stöd för i sin Nya Zeeländska undersökning då adoptivfamiljen visade 
sig ha en stabil familjesituation och att adoptivbarnen inte var lika mycket utsatta för stress 
som vid en instabil familjesituation. 
 
Skyddsfaktorer som återfinns hos omgivningen - samhället  
Adoptivföräldrarna tillhör den gruppen individer i ett samhälle som har en god social status, 
deras materiella standard är bra eller mycket bra, de bor i välordnade områden och har ett bra 
stöd från sin omgivning enligt Fergusson och Horwood (1998). Från artiklarna framgick två 
kategorier under denna rubrik. 
 
Adoptivbarnets placering i adoptivfamilj vid låg ålder 
För att adoptivbarnet skall få de bästa förutsättningar har Howe m. fl. (2001) funnit att en låg 
ålder vid placeringen i adoptivfamiljen ökar adoptivbarnets möjligheter att utvecklas. 
 
God utbildning och hälsovård 
Fergusson och Horwood (1998) kom fram till i sin undersökning att adoptivbarnen hade 
många fördelar och det i form av en högre grad av förskoleutbildning och en bättre 
hälsovårdsstandard 
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Resultatdiskussion 
De skyddsfaktorer som framkommit i resultatet och som främjar adoptivbarns anpassning och 
utveckling kommer att diskuteras utifrån valda teoretiska utgångspunkter under respektive 
rubrik: Skyddsfaktorer hos adoptivbarnet, Skyddsfaktorer som återfinns hos 
adoptivföräldrarna och adoptivfamiljen samt Skyddsfaktorer som återfinns hos omgivningen 
– samhället.  
 
Skyddsfaktorer hos adoptivbarnet 
Det framkom sex olika kategorier av skyddsfaktorer som kan hänföras till adoptivbarnet: 
ålder, kön, god självkänsla, god anpassningsförmåga, temperament och god psykisk hälsa. 
 
De resultat som framkom i undersökningarna visar att adoptivbarn som placeras vid låg ålder 
i en adoptivfamilj har goda förutsättningar att utvecklas positivt (Howe m fl , 2001; I Juffer 
och van IJzendoorn , 2007; Cederblad m fl , 1999) En placering av adoptivbarnet vid låg ålder 
kan ha en skyddande effekt för adoptivbarnet i form av att barnets grundläggande behov blir 
tillgodosedda. Uppväxten i en adoptivfamilj under trygga omständigheter sedan tidig ålder 
stimulerar adoptivbarnets utveckling vilket överensstämmer med det som framkom studien av 
Cederblad m. fl. (1999). 
 
En vuxen individ, vanligen vårdnadshavaren – här adoptivföräldern, som är känslig och 
mottaglig för adoptivbarnets signaler medför att en anknytningsrelation växer fram mellan 
barnet – föräldern. Utifrån den fasta trygga, punkten som adoptivföräldern är vågar 
adoptivbarnet utforska omgivningen. Deras relation skapar inre arbetsmodeller hos barnet 
som sedan barnet använder i syfte att relatera till och handla efter i samspelet med de 
individer och händelser som finns i närheten. Broberg m. fl. (2006) betonar att anknytningen 
(före de två första åren) ligger till grunden för barnets senare utveckling och relationer. Ett 
tryggt anknytningsmönster hos barnet leder till att förmågan att lita till sig själv stärks. Barn 
som befinner sig i spädbarnsåldern är i behov av positiva erfarenheter i form av stöd och 
bekräftelse från vårdnadshavare för att utvecklas positivt menar Jerlang (1988).  
 
Howe m. fl. (2001) har i sin studie undersökt vuxna adopterade personers erfarenheter och 
upplevelser av att växa upp som adoptivbarn i Storbritannien. Författarna fann att desto yngre 
adoptivbarnet var vid placeringen i adoptivfamiljen desto mer positiva var deras upplevelse av 
att vara adopterad som vuxen. Adoptivbarnet har sedan en tidig ålder vuxit upp i en trygg och 
god miljö med tillgång till välfungerande relationer till kamrater och andra i omgivningen. 
Barnet ingår i flera olika närmiljöer – system allteftersom utvecklingen sker och utifrån det 
stöd och hjälp som barnet finner där utvecklas barnet positivt menar Andersson (1986). 
Vidare beskriver Andersson (2002) att utvecklingen sker mellan individen och den 
omgivande miljön i ett kontinuerligt ömsesidigt samspel. För adoptivbarnet innebär det att 
den uppväxten som barnet får är beroende på hur omgivningen svarar på de behov som barnet 
har. I och med att grunden för barns utveckling och beteende läggs tidigt är det viktigt att 
adoptivbarnet får tillgång till en bra uppväxtmiljö som stimulerar barnets sinnen och 
välfungerande relationer till kamrater och andra personer i omgivningen.  
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Juffer och van IJzendoorn (2007) har i sin undersökning funnit att en placering av 
adoptivbarnet före sin första födelsedag resulterade i att adoptivbarnen under tonårsperioden 
ansåg sig ha en bra självkänsla samt att de såg positivt på sin adoption. Enligt Antonovsky 
(2005) utvecklas KASAM i en omsorgsfull relation mellan barnet och andra viktiga vuxna i 
närheten under barndomen och det tidiga vuxenlivet. Då adoptivbarnet har genomlidit 
separationer från minst en vårdnadshavare, genomgått minst ett miljöbyte och som tonåring 
uppvisar en god självkänsla, tyder det på att tonåringens känsla av sammanhang, KASAM, är 
starkt. Adoptivbarnet som har nått tonåren upplever att livet är begripligt, hanterbart och 
meningsfullt. För att barnet skall utveckla en trygg identitet krävs att föräldrarna är nära och 
stöttar barnet genom de olika utvecklingsstadierna. Den viktigaste fasen är under 
tonårsperioden när barnet skall skapa sig en egen identitet anser Jerlang (1988). Det är tydligt 
att de adoptivbarn som i tidig ålder växt upp med tydliga gränser i en trygg miljö med 
omsorgsfulla adoptivföräldrar samt haft goda relationer till kamraterna leder till att 
adoptivbarnet senare utvecklar en god självkänsla i tonåren. Som Garbarino (2004) påpekar 
behöver barn en trygg och stabil miljö som gynnar deras utveckling. 
 
I studien av Howe m. fl. (2001) framkom att vuxna adopterade män, vilka anlänt till 
adoptivfamiljen vid låg ålder, upplevde sin adoption som positiv medan de vuxna adopterade 
kvinnorna upplevde adoptionen med mer blandade eller negativa känslor. Pojkar i allmänhet 
anses som mest sårbara från nyfödd tills att de är runt 10 år enligt Werner och Smith (2003); 
Lagerberg och Sundelin (2000). Kön kan vara en skyddsfaktor för adoptivpojkar vilket 
överensstämmer med resultaten som framkom i studien av Howe m. fl. (2001). Enligt 
författarna har de manliga adoptivbarnen utvecklat en trygg anknytning till 
adoptivföräldrarna, något som Broberg m. fl. (2006) menar främjar en god utveckling. Den 
nära omgivningen i mesosystemet har med stor sannolikhet varit stödjande och de medfödda 
genetiska anlagen hos individerna har underlättat anpassning och utvecklingen vilket 
Andersson (1986) samt Andersson (2002) beskriver. Omsorgen och intresset hos föräldrarna 
har varit ett stort stöd under de olika stadierna i barnets utveckling vilket enligt Jerlang (1988) 
är viktigt. 
 
Den tidigare forskningen om skyddsfaktorer för barn i allmänhet visar att få separationer från 
vårdnadshavare är en skyddsfaktor som främjar barns fortsatta utveckling enligt Werner och 
Smith (2003) samt Lagerberg och Sundelin (2000). Detta överensstämmer med de resultat 
som (Howe m. fl. , 2001; I Juffer & van IJzendoorn, 2007; Cederblads m. fl., 1999) fann: låg 
ålder vid adoption och få separationer i adoptivbarnens liv gynnar en fortsatt god utveckling  
 
Resultatet i studien av Jaffari - Bimmel m. fl. (2006) visar att ett stabilt temperament är en 
positiv egenskap hos adoptivbarnet som underlättar relationen med adoptivföräldrarna och 
leder till att adoptivbarnets anpassningsförmåga ökar. Werner och Smith (2003) har i sin 
forskning som avser skyddsfaktorer för barn i allmänhet, funnit att barnets temperament leder 
till att föräldrar uppfattar det som socialt, fullt av liv och positivt nyfiken. Temperament kan 
vara en skyddsfaktor i form av att det väcker ett intresse hos känsliga föräldrar vilket leder till 
att föräldrarna är mer benägna att möta barnets behov, något som även Lagerberg och 
Sundelin (2000) nämner. 
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Resultaten i studien av Juffer och van IJzendoorn (2007) visar på en normal till hög 
självkänsla hos de adoptivbarn som placerats i adoptivfamiljen vid en låg ålder samt att 
adoptivbarnen hade högre självkänsla än de barn som vistades på institution. Enligt 
Andersson (2002) kan förklaringen till att adoptivbarnens höga självkänsla grundas på att 
adoptivbarnet har befunnit sig i en adoptivfamilj med välfungerande relationer vilket främjar 
en god utveckling. Adoptivbarnet har utvecklats väl genom de fem olika stadierna i som 
Erikson beskriver enligt Jerlang (1988). De olika stadierna innebär att barnet har bekräftats av 
sina föräldrar under sina första år i det första stadiet. I det andra stadiet har barnet lärt sig 
relationer mellan människor och bearbetat sina upplevelser genom lekens försorg vilket får 
barnet att bli självständigt. Det tredje stadiet innebär att föräldrars positiva beteende främjar 
barnets utvecklingsmöjligheter samt att skolans personal och aktiviteter blir mer framträdande 
för barnet. Under det fjärde stadiet ökar lekens betydelse, barnets kompetens utvecklas allt 
mer och barnet får lära sig att samarbete med andra barn i skolan samt så ökar kreativiteten. 
Utvecklingen till tonåring börjar i det femte stadiet och denna utvecklingsperiod innebär att 
barndomen överges och att tonåringen börjar skapa sig en egen identitet i samspel med 
familjen, skolan och kamraterna där kamraterna är viktiga för identitetsfasen (Jerlang, 1988). 
Studien av Cederblad m. fl. (1999) visade att adoptivbarnens självkänsla var högre än den 
svenska normen. Kanske är det så att adoptivbarnen har en trygge och stabil familjesituation 
samt ett gott stöd från sin omgivning. 
 
Enligt Broberg m. fl. (2006) kan det innebära att adoptivfamiljen har haft en nära och god 
relation till adoptivbarnet som känt sig bekräftad och funnit tilltro till sin egen förmåga,. Att 
barnets självkänsla är stark antas bero på att en trygg anknytning har skett någon gång under 
barnets första år samt att barnet befunnit sig i en stimulerande omgivning. En god självkänsla 
kan även överensstämma med att uppväxten i adoptivfamiljen inneburit att adoptivbarnet haft 
tillgång till stödjande närmiljöer vilket enligt Andersson (2002) kan ha en positiv inverkan på 
en individs utveckling. En god närmiljö för ett barn utgöras av andra vuxna individer vilka 
fungerar som goda förebilder, detta är speciellt viktigt under tonårsperioden (Andersson, 
2002). Utifrån att adoptivbarnet upplever sitt liv som begripligt, hanterbart och meningsfullt 
växer självkänslan. Adoptivbarnet har utvecklat en känsla av ett sammanhang vilket är viktigt 
för att må bra enligt Antonovsky (2005). 
 
Werner och Smith (2003) menar att ett kärleksfullt stöd av föräldrar och viktiga vuxna i 
barnets närhet under hela barndomen (från tidig spädbarnsålder) och med ett extra intresse för 
barnet under tonårsperioden är en skyddsfaktor, vilket främjar en god självkänsla hos barn. 
Adoptivföräldrar vilka stödjer sitt adoptivbarn under de olika utvecklingsstadierna samt är 
extra uppmärksam under tonårsperioden medför att adoptivbarnet lättare finner sin identitet 
enligt Jerlang (1988). Adoptivbarnets goda självkänsla kan kopplas till att adoptivbarnet har 
utvecklat en trygg identitet med stöd från omgivning vilket främjar adoptivbarnets psykiska 
hälsa. 
 
Adoptivbarnens anpassningsförmåga till nya förhållanden är god enligt de resultat som 
framkommit i studier om adoptivbarn (Cederblad m. fl., 1999; Jaffari - Bimmel m. fl., 2006). 
En förutsättning för att en anpassning sker är att adoptivbarnet har utvecklat en trygg 
anknytning till omsorgsfulla adoptivföräldrarna (framförallt modern) och ett stabilt 
temperament hos adoptivbarnet underlättar anpassningen till den nya miljön. De förbindelser 
som finns mellan ett barns olika närmiljöer som rör aktiviteter, roller och sociala relationer 
har en betydande roll för barnets utveckling menar Andersson (1986). En god uppväxt i 
adoptivfamiljen utifrån det som författaren beskriver kan leda till att anpassningen hos 
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adoptivbarnet sker på ett smidigt sätt. Barn som får stöd och bekräftelse från vårdnadshavare, 
aktivt utforskar sin omgivning, lär sig att lita till sin egen förmåga, klarar sig bra igenom de 
olika utvecklingsstadierna och skapar sig en trygg identitet Jerlang (1988). Adoptivbarnets 
anpassningsförmåga kan kopplas till att de olika utvecklingsstadierna har fallit väl ut och med 
stöd från omgivningen har en god anpassning till samhället skett. Vidare kan en god 
anpassningsförmåga hos adoptivbarnen ses som en kombination av inre och yttre faktorer. 
Werner och Smith (2003) menar att barnets genetiska förutsättningar i kombination med 
omgivningens omsorg skapar motståndskraftiga barn och dessa barns utvecklas och anpassar 
sig trots en svår start i livet. Som Antonovsky (2005) beskriver det ligger styrkan hos 
motståndkraftiga individer i att de ser livet som meningsfullt, förståeligt och hanterbart. 
Utifrån de från skyddsfaktorer som finns hos adoptivbarnet i form av god självkänsla, psykisk 
hälsa och en god anpassningsförmåga kan det kopplas till det som Antonovsky (2005) menar 
att känslan av vara delaktig, behövd och bli bekräftad leder till att individen trivs med sin 
tillvaro och tror på att det finns en plats åt honom eller henne.  
 
Cederblad m. fl. (1999) fann i sin studie att en god psykisk hälsa främjar adoptivbarns 
fortsatta utveckling. Andersson (1986) refererar till Bronfenbrenner som menar att en individs 
genetiska förutsättningar för utvecklingen har en lika stor betydelse som den omgivande 
miljön, men det viktigaste är att fokusera på interaktionen mellan individen och miljön. 
Författaren anser vidare att makrosystemets påverkan på mikronivå är av stort intresse. 
Adoptivbarnets psykiskt goda hälsa kan sättas i relation till en positiv interaktion med den 
omgivande miljön och det stöd som finns där. Enligt Andersson (2002) sker ett ständigt 
samspel mellan individen och den omgivande miljön och en ömsesidig påverkan sker. De 
stimulerande erfarenheter som adoptivbarnet har sedan ankomsten i låg ålder till sin 
adoptivfamilj (som befinner sig i mikrosystemet) och den stimulans och stöd som 
adoptivbarnet senare fått genom relationer med andra närmiljöer utgör grunden till att den 
psykiska hälsan utvecklats positivt hos adoptivbarnet. Enligt Garbarino (2004) är barnet i stort 
behov av bekräftelse och goda, trygga relationer som får barnen att välja positiva sociala 
miljöer vilket främjar barnets utveckling och ökar chanserna till ett psykiskt välbefinnande. 
 
Skyddsfaktorer som återfinns hos adoptivföräldrarna och adoptivfamiljen 
Tre kategorier av skyddsfaktorer som kan återfinnas hos adoptivföräldrar och adoptivfamiljen 
är: lyhördhet inför adoptivbarnets signaler, en stabil och trygg familjesituation samt en god 
ekonomisk standard  
 
Adoptivföräldrarnas goda förmåga att bemöta adoptivbarnets signaler har bidragit till att 
adoptivbarnets sociala utveckling under tonårsperioden föll väl ut enligt Jaffari - Bimmel m.fl. 
(2006). Broberg m. fl. (2006) betonar att förälderns mottaglighet för de signaler som barnet 
sänder är avgörande för att barnet skall utveckla en trygg anknytning. Utifrån att föräldern 
bekräftar barnet skapas ett känslomässigt band mellan barnet och föräldern. Detta 
känslomässiga band utgör grunden för barnets förmåga att interagera med andra människor i 
sin omgivning. Barnet som bemöts av intresserade föräldrar vilka svarar på barnets utsända 
signaler leder till att barnet känner sig bekräftat, vilket Jerlang (1988) menar är viktigt för att 
barnet skall utvecklas i en positiv riktning. När sedan barnet kommer i tonårsperioden 
(Eriksons femte stadium) och skall skapa sig en egen trygg identitet är det viktigt att 
interaktionen med familjen, skolan och kamraterna är positiv menar Jerlang (1988) För 
tonåringen har kamraterna nu en mer avgörande betydelse av identitetsfasen enligt författaren. 
Som Werner och Smith (2003) påpekar är det av stor betydelse att barnet kan känna sig 
tryggt, familjen är det allra viktigaste i ett barns liv. Vidare menar författarna att föräldrar som 
tydligt visar omtanke och intresse för sitt barn leder till att barnet får en god utveckling.  
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En av slutsatserna i studien av Fergusson och Horwood (1998) är att adoptivfamiljens goda 
ekonomiska standard leder till flera valmöjligheter för adoptivbarnet. Andersson (2002) 
menar att föräldrars yrkesstatus har en indirekt påverkan på barnets utveckling. Utifrån 
adoptivfamiljens goda ekonomiska standard har adoptivbarnet stora valmöjligheter under 
uppväxten vilket främjar den fysiska och psykiska utvecklingen. Det överensstämmer även 
med det som har framkommit i forskning om skyddsfaktorer för barn i allmänhet, att en god 
ekonomisk standard gynnar barnet (Werner & Smith, 2003; Lagerberg & Sundelin, 2000). 
 
Vidare fann Fergusson och Horwood (1998) stöd i sin studie från Nya Zeeland att en trygg 
och stabil familjesituation främjar adoptivbarns utveckling. Utifrån att adoptivfamiljen är en 
trygg och stabil miljö underlättar det för adoptivbarnet att skapa sig en trygg anknytning till 
föräldern. En relation till familjen som bygger på kontinuitet leder till att barnet utvecklar en 
tilltro till den egna förmågan enligt Broberg m. fl. (2006). Utifrån en stabil föräldra- och 
familjesituation har adoptivbarnet goda möjligheter till att utvecklas positivt. Ett gott stöd från 
omgivningen medför även att adoptivbarnet klarar anpassningen bättre, blir tryggare i sig 
själv och utvecklas bra. Utifrån Andersson (2002) sker det ömsesidiga samspelet mellan 
barnet på mikronivå och den omgivande miljön. Jerlang (1988) anser att föräldrarna är viktiga 
personer i barnets liv med uppgiften att stödja och sätta gränser för barnet, dessutom styr 
föräldrarnas beteende barnets utveckling. Interaktionen med familjen, skolan och kamraterna 
är de faktorer som ligger till grund för att barnet skall skapa sig en trygg identitet enligt 
Jerlang (1988). Det är under adoptivbarnets uppväxt som det är viktigt med stabilitet i 
familjen för en gynnsam utveckling under framför allt de första åren i adoptivbarnets liv och 
under tonåren. Enligt Antonovsky (2005) är interaktion med föräldrar och andra nära 
relationer i barndomen, tonårsperioden och de tio första åren i vuxenlivet, av stor betydelse 
för utvecklingen av en individs känsla av sammanhang. Adoptivbarnet kan i en stabil 
familjerelation utveckla ett starkt KASAM som leder till att de får en styrka i att tro på sig 
själv och se det meningsfulla i tillvaron. En stabil föräldra – och familjesituation är en allmän 
skyddsfaktor vilket enligt Garbarino (2004) är nödvändigt för att barnet skall må bra.  
 
Skyddsfaktorer som återfinns hos omgivningen - samhället  
Det framkom två olika kategorier av skyddsfaktorer som kan hänföras till omgivningen – 
samhället: adoptivbarnets placering i adoptivfamilj vid låg ålder samt god utbildning och 
hälsovård. 
 
Fergusson och Horwood (1998) fann att adoptivbarnets fördelar som adopterad består av en 
uppväxt i en adoptivfamilj med god social status, goda ekonomiska förutsättningar samt ett 
gott stöd från omgivningen. Vidare framkom det att en placering av adoptivbarnet före dess 
första födelsedag gynnar adoptivbarnets fortsatta utveckling och anpassningen (Howe m. fl., 
2001; I Juffer & van IJzendoorn, 2007; Cederblad m. fl., 1999). Få separationer från 
vårdnadshavare är en tidigare allmän känd skyddsfaktor enligt Lagerberg och Sundelin 
(2000); Werner och Smith (2003). Vidare betonar Werner och Smith (2003) att det är barnets 
inre egenskaper och förutsättningar i kombination med stöd från omgivningen som leder till 
att barnet blir motståndskraftigt och växer upp till en välfungerande individ trots en svår 
barndom.  
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Adoptivbarnens utveckling skall sättas i samband den ömsesidiga påverkan vilket sker mellan 
individen och miljön. Andersson (1986) refererar till Bronfenbrenner som menar att en 
individs genetiska förutsättningar för utvecklingen har en lika stor betydelse som den 
omgivande miljön, men det viktigaste är att fokusera på interaktionen mellan individen och 
miljön vilket innebär att det är makrosystemets påverkan på mikronivå som är av stort 
intresse.  
 
För att ett barn skall utvecklas positivt anser Garbarino (2004) att barnet är i behov av 
bekräftelse och goda, trygga anknytningsrelationer som får barnet att välja positiva sociala 
miljöer. Personal inom skolan, barnomsorgen, socialtjänsten och vården är de som främst kan 
förebygga och sätta in insatser och åtgärder tidigt i ett barns liv anser Garbarino (2004). Där 
samhället går in och placerar adoptivbarn i en adoptivfamilj vid låg ålder främjas 
anknytningen mellan adoptivbarnet – adoptivmodern, vilket främjar adoptivbarnets 
möjligheter till en god utveckling och en bra anpassning. Vidare betonar författaren att 
familjen, skolan och samhället har viktiga funktioner att fylla i ett barns liv. 
 
Fergusson och Horwood (1998) kom i sin undersökning fram till att adoptivbarnen hade 
många fördelar och det i form av en högre grad av förskoleutbildning och en bättre 
hälsovårdsstandard. Den indirekt påverkan på barnet sker via exonivå och utgörs av bland 
annat förskolan organisation, föräldrarnas arbetsplats och beslutsfattare inom politiken på 
lokal nivå anser Andersson (1986). Utifrån makronivån påverkas här adoptivbarnets fördelar i 
studien av de samhällets stödinsatser i form av utbildningsmöjligheter och vårdalternativ som 
främjar en god utveckling hos adoptivbarnet. Detta kan erbjudas då adoptivfamiljen har en 
god ekonomisk standard. Det är av oerhört stor viktigt att samhället uppmärksammar utsatta 
barn och stödjer dem så att de växer upp till välfungerande samhällsmedborgare anser Werner 
och Smith (2003). God utbildning och vård är de fördelar som adoptivbarn kan nyttja då de 
placeras i en adoptivfamilj. Barn lever i sociala kretsar i ett samhälleligt sammanhang och alla 
berörs på något sätt oberoende av de risker och skyddsfaktorer som kan finnas hos det 
enskilda barnet menar Lagerberg och Sundelin (2000).  
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Slutsats 
 
Syftet med undersökningen är att utifrån en litteraturstudie undersöka vilka skyddsfaktorer 
som främjar adoptivbarns anpassning och utveckling. Frågeställningen är: 
 

� Vilka skyddande faktorer kan hänföras till barnet? 
� Vilka skyddande faktorer kan återfinnas hos adoptivföräldrarna och adoptivfamiljen? 
� Vilka skyddande faktorer kan återfinnas i omgivningen – samhället? 

 
Utifrån utgångsfrågan: ”Vad är det som gör att det går bra för dessa adoptivbarn?”, har det 
framkommit elva skyddsfaktorer som främjar adoptivbarns anpassning och utveckling. 
Undersökningens resultat antyder att en låg ålder hos adoptivbarnet och en uppväxt i en stabil 
adoptivfamilj med god ekonomi och adoptivföräldrar, vilka är lyhörda för adoptivbarnets 
signaler, främjar adoptivbarnets anpassning och utveckling. Vidare framkom i 
undersökningen att pojkar gynnas i hög grad av att adopteras vid en låg ålder och att i de 
flesta fallen medför att adoptivpojkar utvecklas positivt. Broberg m. fl. (2006) betonar att 
anknytningen (före de två första åren) ligger till grunden för barnets senare utveckling och 
relationer det innebär att adoptivbarnen gynnas av att adopteras vid en låg ålder. Allmänt om 
skyddsfaktor för adoptivbarn är att en låg ålder i kombination med ett stabilt temperament, en 
adoptivfamilj med lyhörda adoptivföräldrar leder till att anpassningen till den nya miljön sker 
på ett smidigt sätt. Adoptivbarnen utvecklar en god självkänsla och har en god psykisk hälsa 
utifrån att adoptivfamiljen är trygg och stabil. Adoptivfamiljen har en god ekonomisk 
standard vilket medför goda utbildningsmöjligheter och en god hälsovård för adoptivbarnet. 
Adoption kan ses som en skyddsfaktor i sig för barn som befinner sig i en utsatt situation. Det 
är viktigt att samhället stödjer utsatta barn och ser att en låg ålder vid placering i en 
adoptivfamilj kan vara en skyddsfaktor som främjar adoptivbarnets utveckling och 
anpassning.  
 
Utifrån de skyddsfaktorer som kan hänföras till adoptivbarnet i form av god självkänsla, 
psykisk hälsa och en god anpassningsförmåga kan det kopplas till det som Antonovsky (2005) 
menar: att känslan av vara delaktig, behövd och bli bekräftad kan få en individ att glädjas åt 
sin tillvaro och tro på att det finns en plats åt honom eller henne. Enligt Lagerberg och 
Sundelin (2000) är en skyddsfaktor av stor betydelse för barnet och flera skyddsfaktor leder 
till att barnet får ett effektivare skydd vilket stärker barnet inför eventuella risker. 
Skyddsfaktorer för barn i allmänhet, överensstämmer med de skyddsfaktorer som 
framkommit i den här studien. Det som kanske skiljer mellan barn och adoptivbarn är att 
adoptivbarn är motståndskraftiga (de har överlevt minst en separation från vårdnadshavare) 
och att adoption vid låg ålder kan vara en skyddande faktor för pojkar. 
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Diskussion 
 
Diskussion av resultatet 
 
Utifrån syfte att undersöka vilka skyddsfaktorer som främjar adoptivbarns anpassning och 
utveckling. Resultatet visade på elva skyddsfaktorer. De flesta av skyddsfaktorerna kan 
hänföras till barnet och består av barnets ålder, kön, temperament, god anpassningsförmåga, 
god självkänsla och psykisk hälsa. Skyddsfaktorer vilka kan återfinnas hos adoptivföräldrarna 
och adoptivfamiljen är: adoptivföräldrarnas lyhördhet för adoptivbarnets signaler, en stabil 
och trygg familjesituation samt en god ekonomisk standard. Skyddsfaktorer som kan 
återfinnas hos omgivningen – samhället är att adoptivbarnet placeras vid en låg ålder i 
adoptivfamiljen samt att adoptivbarnet har goda möjligheter till en god utbildning och en god 
hälsovård. En del skyddsfaktorer och framförallt temperament och kön har varit svår att 
diskutera utifrån de teoretiska utgångspunkterna. 
 
Metoddiskussion 
 
De vetenskapliga undersökningar som finns om ämnet adoption och adoptivbarn borde kunna 
ge aktuell information om forskningsläget. Dessa undersökningar är många gånger stora och 
innefattar många individer. Att välja en litteraturstudie som metod till denna borde vara 
givande då det finns forskare som har stor erfarenhet och kunskap på området om adoptivbarn 
och adoption. Det som kan vara problematisk med en litteraturstudie är att tolka resultaten 
och bedöma kvalitet i de litteraturstudier som andra forskare bedrivit, något som även 
Forsberg och Wengström (2003) nämner. 
 
Artiklarna i undersökningen har valts utifrån att sammanfattningen har lästs. I nästa skede har 
de engelska artiklarna översatts till svenska och lästs i sin helhet för att bedöma om de svarar 
mot undersökningens syfte och frågeställningar. En sammanfattning av artiklarna har sedan 
gjorts med fokus på metoden och resultatet. Avsikt med studien har varit att söka efter 
forskning som avser skyddande faktorer som främjar adoptivbarns anpassning och utveckling. 
Det kan finnas tidigare forskning avseende adoptivbarn och adoption som är relevant för den 
här undersökningen men vilken har förbisetts då den sökta forskningen begränsats till att gälla 
de senaste tio åren. Tiden för studien är begränsad och därför har tillgängligheten av de 
vetenskapliga artiklarna utgjort ett viktigt kriterium. Tidsbegränsningen utgör en nackdel då 
en mer djupgående sökning efter forskning kanske hade medfört en djupgående sökning. De 
forskningsartiklar som används i studien baseras på adoptivbarn som studerats på 1980 och 
1990-talet. Många av de adoptivbarn som deltagit i studierna är födda mellan 1950 – 1970- 
talet och det som gällde då kanske ser annorlunda ut för adoptivbarnen som adopterats på 
2000-talet.  
 
Forskningen inom området skyddsfaktorer som omger adoptivbarn är begränsat. Den 
forskning som finns är mest problembaserad och för att eventuellt finna skyddande faktorer 
som omger adoptivbarn kanske en annan möjlighet kunde vara att söka efter problemen. Att 
utgå från problem och riskfaktorer i sökande efter skyddande faktorer som kan minska risken 
för att adoptivbarn utvecklas negativt kanske hade varit en alternativ sökstrategi.  
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Allmän diskussion 
 
Mina förhoppningar som författare till uppsatsen är att den skall kunna ge något som indikerar 
på förebyggande åtgärder utifrån ett socionomperspektiv vilka kan underlätta adoptivbarns 
utveckling och anpassning i adoptivfamiljen och i samhället.  
 
Resultatet i undersökningen har visat att en låg ålder vid adoptivbarnets ankomst till 
adoptivfamiljen främjar adoptivbarns utveckling och anpassning (Howe m. fl., 2001; I Juffer 
och van IJzendoorn, 2007; Cederblad m. fl., 1999).  Resultatet kan tolkas utifrån de allmänna 
skyddsfaktorerna att få separationer från vårdnadshavare är viktigt för att barn skall få en god 
utveckling. 
 
Från Kina kommer många adoptivbarn till adoptivfamiljen först efter sin första födelsedag 
(www.ffia.se). Även Lindblad (2004) tar upp att hälften av de adoptivbarn som adopterats till 
Sverige från ett annat europeiskt land var mellan 2- 3 år. Flera av dessa barn har innan 
adoptionen vistas på barnhem eller institutioner vilket inte är en gynnsam uppväxtmiljö. Barn 
är i behov av nära omsorgsfulla relationer. Enligt de resultat som framkom i undersökning 
visade flera av studierna att adoptivbarn som adopterades vid en låg ålder har stora 
möjligheter till att utvecklas gynnsamt. Det överensstämmer med forskningen om 
skyddsfaktorer för barn i allmänhet att få separationer från vårdnadshavare är att föredra 
(Werner & Smith, 2003; Lagerberg & Sundelin, 2000). Det är viktigt att adoptivbarnets 
ursprungsland och nya hemland samarbetar i frågor som rör adoptivbarns situation och att de 
arbetar förebyggande. 
 
Framtidsforskning 
 
Alla barn har rätt att få växa upp under trygga förhållanden. För de barn vars biologiska 
föräldrar inte kan ge barnen en omsorgsfull omvårdnad är adoption ett alternativ. Det är 
viktigt att de barn som kommer till en adoptivfamilj placeras vid en låg ålder. Att samhället 
tidigt träder in med olika förebyggande åtgärder i form av stöd till adoptivföräldrar och barn 
före adoptionen samt kontinuerliga uppföljningar av adoptivbarnet och adoptivfamiljen. Ett 
sätt att stödja utsatta barn som är känsliga kan enligt Werner och Smith (2003) vara genom att 
se de skyddsfaktorer som finns och de framsteg som leder till att barnets utveckling främjas. 
För framtiden är det viktigt att mer forskning ägnas åt skyddsfaktorer som påverkar 
adoptivbarn och deras utveckling. 
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