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Sammanfattning  
Internationell adoption skapar i de allra flesta fall nya förutsättningar för ett barn att utveck-
las gynnsamt. En adoption är emellertid inte alltid oproblematisk, det kan förekomma tillfäl-
len då adopterade barn utvecklar svårigheter till följd av adoptionen. Denna studie syftar till 
att, ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv, undersöka hur adoptivföräldrar förbereds inför 
adoptionen samt dels undersöka vilka stödinsatser som adoptivfamiljen kan erhålla vid be-
hov. Studien syftar vidare till att undersöka vilka psykologiska och sociala svårigheter som 
kan yttra sig hos barnet till följd av adoptionen samt slutligen hur institutionsbehandling av 
adopterade ungdomar är utformad. Studien är kvalitativ och semistrukturerade intervjuer har 
använts som metod för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Fem intervjuer har 
genomförts med sammanlagt sex respondenter som alla har specifika kunskaper inom adop-
tionsområdet. Studiens resultat visar att adoptivbarnets tidigare erfarenheter och flertalet 
separationer innan adoptionen har stor påverkan på anknytningsprocessen till adoptivföräld-
rarna. Obligatoriska föräldrautbildningar för blivande adoptivföräldrar har visat sig främjan-
de i samspelet och anknytningen mellan barn och adoptivföräldrar. Vid behov av stödinsat-
ser kan adoptivfamiljen erhålla hjälp från Socialtjänst samt andra instanser med kunskap om 
adoption. Då svårigheter uppstår i adoptivfamiljen beror det vanligtvis på relationsproblema-
tik till följd av en otrygg anknytning mellan barnet och adoptivföräldrarna. Om adoptions-
problematiken eskalerar kan ungdomen bli behandlingshemsplacerat på en institution som är 
särskilt inriktad på adoptionsproblematik för att komma till rätta med den destruktiva ut-
vecklingen. 

 

Nyckelord: Internationell adoption, anknytning, psykologiska och sociala svårigheter, stöd-
insatser, förberedelser, institutionsbehandling.  
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Abstract 
International adoption creates, in most cases, new conditions for a child to develop favora-
bly. An adoption is not always unproblematic, there may be circumstances in which adopted 
children develop difficulties as a result of the adoption. This study aims to, from an attach-
ment based perspective, examine how the adoptive parents are prepared for adoption and 
what support the adoptive family can achieve when needed. Furthermore, this study aims to 
investigate the child’s psychological and social difficulties which may occur as a result of 
the adoption and also study how institution care of adopted adolescents is framed This study 
is qualitative and semi-structured interviews were used as a method to answer the study’s 
purpose and issues. Five interviews were conducted with a total of six respondents who all 
have specific knowledge in the area of adoption. The result of this study show that the 
adoptee’s previous experience and lot of separations before the adoption has great influence 
on the attachment process related to the adoptive parents. Obligatory parent training for pro-
spective adoptive parents have been shown to promote the interaction and bonding between 
children and adoptive parents. In need of support, the adoptive family can receive help from 
Social Services and other agencies with knowledge about adoption. When difficulties arise 
in the adoptive family it is usually because relation problems as a result of insecure attach-
ment between the child and the adoptive parents. If the adoption problems escalates the 
youth can be treated at an institution that focuses specifically on adoption problems to over-
come the destructive development. 

Keywords:  International adoption, attachment, psychological and social difficulties, sup-
port efforts, preparations, institutional care.  
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INLEDNING 
Internationell adoption kan innebära möjligheter för ett barn att skapa nya förutsättningar till 
trygga och stabila levnadsförhållanden – samtidigt som det även finns riskfaktorer när barnet 
kommer till ett nytt land. Denna kategori barn har ofta varit placerade på barnhem innan 
adoptionen. Barnhemsupplevelser kan påverka barnet i samband med en adoption då barnet 
helt kan ha saknat goda anknytningserfarenheter eller skiljts från personer som tidigare stått 
för trygghet (Broberg 2007). Studier visar att internationellt adopterade barn med erfarenhet 
av barnhemsvistelser tenderar att utveckla otrygga anknytningsmönster, detta kan medföra 
framtida svårigheter, så som psykologiska och sociala problem, vilket i sin tur kan leda till 
en försämrad utveckling för barnet (Broberg 2007; Socialstyrelsen 2007; van den Dries 
2008). För att främja barnets utveckling är det därför av vikt att erbjuda adoptivföräldrarna 
stöd i att kunna förhålla sig till barnets tidigare upplevelser och erfarenheter (Broberg  
2003). Forskning visar att en försämrad utveckling hos internationellt adopterade barn kan 
härröras från en otrygg anknytning mellan barnet och adoptivföräldrarna, därav är stödinsat-
ser av yttersta vikt för att främja en god utveckling hos barnet (Broberg 2003; Socialstyrel-
sen 2007).  

Internationell adoption i Sverige regleras av 1993 års Haagkonvention, Barnkonventionen 
och svensk lagstiftning med syfte att alltid se till adoptivbarnets bästa (Nordin Jareno 2007). 
Flera studier visade, enligt SOU (2009:61), under 1980-talet att internationella adoptioner 
ökat kraftigt i flertalet länder. Behovet av bindande juridiska lagar och ett samarbetssystem 
mellan de involverade länderna växte ju fler internationella adoptioner som genomfördes. 
Till följd av detta grundades 1993 års Haagkonvention med fokus på samarbete mellan ad-
optionsländerna och skydd av barn vid internationella adoptioner. Haagkonventionen är in-
skriven i Sveriges lag angående beaktandet av barnets bästa vid internationella adoptioner 
och samarbetet mellan konventionsstaterna (SOU 2009:61). Konventionen innehåller även 
regler vid tillvägagångssättet vid en internationell adoption och vid beslutfattandet av en 
adoptionsansökan. Enligt Haagkonventionen får en adoption endast äga rum efter det att 
myndigheterna i ursprungslandet tagit beslutet att det är förenligt med barnets bästa att adop-
teras till ett annat land (SOU 2009:61). Haagkonventionen innefattas i lag (1997:191) med 
anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid 
internationella adoptioner. Barnkonventionens artikel 21 (2006) syftar till att barnets bästa 
alltid ska vara i fokus för en internationell adoption, samt att internationell adoption endast 
ska äga rum i de fall det inte finns några möjligheter för barnet att placeras i en adoptivfa-
milj eller fosterfamilj i hemlandet. Svenska lagar angående internationell adoption finns 
även angivna i Föräldrabalken (1949:381) 4 kap., Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 1 § 
och Socialtjänstlagen (2001:453) 6 kap. 12-16 §. Gemensamt för både lagar och konventio-
ner för internationell adoption är sålunda att barnets bästa alltid ska vara i fokus vid överläg-
gandet av en adoption. 

Adoptionsprocessen är för adoptivföräldrarna en del av den djupgående och långa process 
som det innebär att växa in i rollen som nybliven förälder (Eriksson 2009). Adoptivföräld-
rarna ska vända sig till en auktoriserad adoptionsorganisation för att anmäla sitt intresse för 
en internationell adoption, varpå adoptionsprocessen inleds (SOU 2009:61). Under adop-
tionsprocessen är ett stort antal aktörer inblandade. Utöver de biologiska föräldrarna, barnet 
och eventuellt barnhem eller fosterhem är även organisationer och myndigheter i ursprungs-
landet, blivande adoptivföräldrar, socialnämnden och myndigheten för internationella adop-
tionsfrågor (MIA) med flera involverade. I och med det stora antalet aktörer är det av ytters-
ta vikt att beakta sekretessen i adoptionsprocessen (Socialstyrelsen 2008). Adoptionsproces-
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sen varierar tidsmässigt från varje enskilt fall och inte sällan kan väntetiderna bli relativt 
långa då processen består av flera olika juridiska faser. I regel är adoptionsprocessen oförut-
sägbar, varav en föräldrautbildning kan vara betydelsefullt för att adoptivföräldrarna lättare 
ska kunna hantera ovissheten denna process skapar (Eriksson 2009; Socialstyrelsen 2008).  

För att förbereda adoptivföräldrar på den omställning som kommer att ske vid en adoption 
ska de genomgå en föräldrautbildning innan ansökan om internationell adoption lämnas till 
socialnämnden (SOSFS 2008:8). Föräldrautbildningen är obligatorisk och lagstadgad enligt 
Socialtjänstlagen 6 kap. 12 § (2001:453). Syftet med utbildningen är att förebereda föräld-
rarna på vad en internationell adoption innebär såväl känslomässigt, som praktiskt samt att 
öka adoptivföräldrarnas kunskaper och förståelse om adoptivbarn och deras behov. Det är av 
största vikt att föräldrarna är väl förberedda på den livsomställning som det innebär att adop-
tera ett barn för att på så vis kunna ge barnet bästa möjliga förutsättningar i sin nya familj 
(SOU 2003:49; Socialstyrelsen 2008; Socialstyrelsen 2010). Utbildningen ger vidare föräld-
rarna stöd i sin blivande föräldraroll, förbereder dem på att känna igen och hantera olika 
situationer som kan uppkomma i samband med adoption samt ger information om var adop-
tivföräldrarna vid behov kan söka hjälp (SOU 2003:49). Föräldrautbildningen förbereder 
blivande adoptivföräldrar på vad en adoption innebär samt ger dem stöd och kunskaper om 
adoptivbarn, vilket möjliggör för adoptivföräldrarna att få djupare kunskap och förståelse 
om adoption och barnets behov.  

Internationellt adopterade barn kan på grund av sin bakgrund och tidigare upplevelser vara i 
särskilt behov av stöd och socialnämnden har därför som uppgift att främja goda förutsätt-
ningar för barnet och adoptivföräldrarna. Omställningen vid en adoption kan innebära svå-
righeter för såväl barn, som för adoptivföräldrar. Socialtjänsten har vid adoption ett långtgå-
ende ansvar och ska finnas tillgängliga för adoptivfamiljen då hjälp och stödinsatser ska 
verka främjande för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för adoptivbarnet och för-
äldrarna (Socialstyrelsen 2008). Adoptivbarn behöver ständigt förhålla sig till sina adop-
tionsupplevelser och socialnämnden har ett särskilt ansvar att tillgodose det stödbehov som 
kan uppkomma i samband med detta, exempelvis om psykiska eller sociala svårigheter skul-
le uppstå hos adoptivbarnet (Norström & Thunved 2012; Socialtjänstlagen, 2001:453, 5 kap. 
1 §; Socialstyrelsen 2008). Socialnämnden ska enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 1 § 
säkerställa att adoptivbarn får sina behov tillgodosedda samt att adoptivföräldrarna får stöd i 
sin föräldraroll. Socialnämnden har ett särskilt ansvar att finnas tillgängliga för internatio-
nellt adopterade barn och deras familjer för att ge stöd och hjälp för att skapa så goda förut-
sättningar som möjligt för barn och adoptivföräldrar.  

I de allra flesta fall sker en internationell adoption framgångsrikt och barnet utvecklas på ett 
gynnsamt vis, dock finns det undantag där adoptivbarnet istället utvecklar psykologiska och 
sociala svårigheter till följd av adoptionen. Dessa svårigheter brukar vanligtvis yttra sig i 
tonåren (Irhammar & Cederblad 2006). De ungdomar som har en speciellt avancerad pro-
blematik kan då bli behandlingshemsplacerade på särskilda ungdomshem inom Statens insti-
tutionsstyrelses regi (SiS) med syfte att komma till rätta med sin destruktiva utveckling 
(Andreassen 2003). Det finns särskilda behandlingshem inom Statens institutionsstyrelse 
som är inriktade på ungdomar med adoptionsrelaterad problematik där behandlingen är an-
passad för att tillgodose den adopterade ungdomens specifika behov och särskilda förutsätt-
ningar. 

Problembeskrivning  
Internationellt adopterade barn har alla erfarenheter av separationer av något slag, exempel-
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vis från sina biologiska föräldrar, eller har saknat möjligheter till en trygg anknytning, vilket 
riskerar att bidra till en problematisk start i livet. En adoption är en omvälvande process för 
ett barn och innebär en omfattande förändring för barnets livsvillkor. Enligt Norling och 
Bergens Lindqvist (2008) behövs mer forskning kring hur anknytningen mellan adoptivför-
äldrar och adoptivbarn ser ut. Mycket av den forskning som rör internationellt adopterade 
barn är utländsk, samtidigt som forskningsunderlag angående internationellt adopterade barn 
i Sverige är knapphändig. Mer svensk forskning är därför av betydelse då utländsk forskning 
kring internationellt adopterade barn inte alltid går att applicera på svenska förhållanden då 
olika länder skiljer sig åt gällande adoptioner och dess utformning (Broberg 2007). Noteras 
kan att näst intill all forskning som går att finna kring internationellt adopterade barn är 
kvantitativ. Detta stärks av Martinell Barfoed (2008) som menar att forskning kring interna-
tionella adoptioner främst är av statistiskt slag istället för att fokusera på förståelse av adop-
tion. Fler kvalitativa studier behövs om internationellt adopterade barn för att öka förståelsen 
av adoption och eventuella konsekvenser utav detta. I föreliggande studie undersöks profes-
sionellas uppfattning om hur internationell adoption kan ha inverkan på barnets eventuella 
psykologiska och sociala svårigheter samt hur adoptivföräldrarna förbereds inför adoptionen 
och vilka stödmöjligheter som kan erbjudas adoptivfamiljen i samband med svårigheter rela-
terat till adoptionen. Studien syftar även till att undersöka hur institutionsbehandling av ad-
opterade ungdomar är utformad för att tillgodose den adopterade ungdomens specifika be-
hov.  

Syfte och frågeställningar   
Syftet med denna studie är att, ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv, dels undersöka hur 
adoptivföräldrar förbereds inför adoptionen, dels undersöka vilka stödinsatser som adoptiv-
familjen kan erhålla vid behov. Syftet med studien är även att undersöka psykologiska och 
sociala svårigheter som kan yttra sig hos barnet till följd av adoptionen samt slutligen hur 
institutionsbehandling av adopterade ungdomar är utformad. Syftet ska preciseras med hjälp 
av följande frågeställningar:  
 
1. Hur blir adoptivföräldrarna förberedda inför adoptionen?  

2. Om behov av stöd skulle uppstå efter adoptionen, vad finns det för stödmöjligheter att 
tillgå?  

3. Vilka psykologiska och sociala svårigheter kan uppstå hos ett adopterat barn till följd av  
adoptionen?  

4. Med utgångspunkt i institutionsbehandling, på vilket sätt tillgodoses adopterade ungdo-
mars specifika behandlingsbehov?   

Studiens centrala begrepp 
I följande stycke presenteras begrepp som är centrala och återkommande för denna studie.  
Adoption 
Innebörden av en adoption är att ett barn får en ny familj samt nya släktrelationer, vilket sker  
såväl på ett juridiskt, som ett känslomässigt plan (Socialstyrelsen 2012).  

Identitet  
Enligt Stier (2003) har ordet identitet sitt ursprung från latin och betyder ”densamma”. Iden-
titet innebär sålunda i detta sammanhang att vara en och samma person oavsett tid och rum. 
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Vidare  innebär begreppet identitet att individen har en stark och stadig bild av sig själv och 
en god självkännedom (Smedler & Drake 2006).  

LAGSTITFNING OM INTERNATIONELL ADOPTION I SVERIGE 
Nedan presenteras rådande svensk lagstiftning och Barnkonventionens artikel 21, för en 
förståelse av vilka bestämmelser som styr internationell adoption i Sverige.  

Lag (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av 
barn och samarbete vid internationella adoptioner reglerar vilka bestämmelser som ska följas 
vid en internationell adoption. År 1997 antog Sverige 1993 års Haagkonvention om skydd 
av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Lag (1997:191) med anledning av 
Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella 
adoptioner innefattar bestämmelser om ansvariga myndigheter och förfarande vid interna-
tionell adoption. I lagen framgår det att Myndigheten för internationella adoptionsfrågor är 
den centrala myndigheten vid en adoption och ansvarar för att Haagkonventionens bestäm-
melser gällande internationell adoption följs av alla adoptionsorganisationer i landet. Vidare 
framgår det i denna lag att ansökan om en internationell adoption ska lämnas till social-
nämnden i sökandes hemkommun. Socialnämnden ansvarar sedan för att pröva den sökan-
des förutsättningar för att adoptera ett barn från ett annat land. För fullständig redogörelse 
om adoptionsbestämmelser, se 1993 års Haagkonvention som ligger till grund för lag 
1997:191.  

Föräldrabalken (1919:381) 4 kap. beskriver de bestämmelser som ska tas i beaktandet vid ett 
medgivande av en adoption. Lagen reglerar bestämmelser om de blivande adoptivföräldrar-
nas ålder, att makar ska adoptera gemensamt samt att adoptionen ska ske till förmån för bar-
nets bästa. En adoption av barn under 18 år får inte genomföras utan de biologiska föräld-
rarnas samtycke. Ett barn som är över 12 år får inte adopteras utan eget samtycke.  
 
Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 1 § anger bestämmelser rörande barn och unga och fast-
ställer bland annat att socialnämnden är skyldig att tillgodose det stödbehov som kan finnas i 
ett ärende rörande adoption. 

Socialtjänstlagen (2001:453) 6 kap. 12-16 § beskriver bestämmelser angående internationel-
la adoptioner. Innan adoptivbarnet lämnar sitt hemland måste adoptivföräldrarna erhålla ett 
medgivande om adoption från socialnämnden. Ett medgivande lämnas endast från social-
nämnden om den sökande anses lämpad att adoptera. I utredningen inför ett medgivande 
beaktas sökandes personliga egenskaper, ålder, hälsa och sociala nätverk. De blivande adop-
tivföräldrarna ska vidare genomgå en av kommunen anvisad föräldrautbildning inför adop-
tionen. Om barnet inte har tagits emot av adoptivföräldrarna inom två år efter att medgivan-
de har givits upphör medgivandet att gälla. Medgivande kan återtas av socialnämnden efter 
att adoptionen har ägt rum om placeringen inte visar sig vara förenlig med barnets bästa. När 
ett barn har föreslagits för adoptivföräldrarna ska båda länderna som är involverade i adop-
tionen ge samtycke till om adoptionsprocessen får fortskrida, detta meddelas av socialnämn-
den i sökandes hemkommun. Vidare innefattas bestämmelser om att rätten för auktoriserade 
organisationer att förmedla internationella adoptioner finns beskrivna i lagen (1997:192) om 
internationell adoptionsförmedling.  

I Barnkonventionens artikel 21 (2006) finns riktlinjer för adoption av barn beskrivna med 
huvudsakligt fokus att barnets bästa i första hand ska beaktas vid en adoption. Artikeln re-
glerar att adoption endast får godkännas av berättigade myndigheter. Internationell adoption 
får enbart ske om en placering i barnets hemland inte är förenligt med barnets bästa. Interna-
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tionellt adopterade barn ska ha samma möjligheter och rättigheter som vid en nationell adop-
tion. Vidare får internationell adoption inte ske i ekonomiskt vinstsyfte för de inblandade.  
 
VERKSAMHETSBESKRIVNING 
I detta stycke redogörs för de verksamheter som ligger till grund för studiens empiri. 

Adoptionscentrum bildades år 1969 och är en ideell partipolitisk och religiöst obunden verk-
samhet som drivs som en förening. Adoptionscentrum är godkända av Myndigheter för in-
ternationella adoptionsfrågor, vilket innebär att de är en av få organisationer som får för-
medla internationella adoptioner i Sverige. Adoptionscentrum samarbetar med många givar-
länder, så som Kina, Sydkorea och Etiopien, och organiserar drygt 7000 medlemsfamiljer 
inom verksamheten. Organisationen arrangerar även förberedande föräldrautbildningar för 
adoptivföräldrar och ger hjälp och stöd både innan och efter adoptionen. Adoptionscentrum 
har kontakt med adoptivfamiljen enda från ansökan till att barnet är hos sina adoptivföräld-
rar och även flera år framåt vid behov (Adoptionscentrum 2012).  Respondenten från denna 
verksamhet benämns i studien som A1.  

Behandlingshemmet ligger inom ramen för Statens institutionsstyrelses regi och arbetar på 
uppdrag av Socialtjänsten. Behandlingshemmet tar emot ungdomar mellan 13-18 år som 
huvudsakligen har gemensamt att de är adopterade.  På behandlingshemmet finns femton 
platser, 7 för pojkar och 8 för flickor. Behandlingen innefattar bland annat miljöterapi, ag-
gression replacement training (ART) och familjesamtal. Behandlingshemmet utgår ifrån 
anknytningsteorin där vikt läggs vid att förstå ungdomarna med utgångspunkt i de separatio-
ner de har genomgått och de anknytningsobjekt som de har saknat. I huvudsak är relations-
problematik ett gemensamt drag för de placerade adopterade ungdomarna, varav mycket 
fokus i behandlingen läggs på att stärka relationerna inom familjen. Ungdomarna kan även 
få hjälp med att söka sina biologiska rötter. Behandlingshemmet har en skola som är speci-
ellt anpassad för internationellt adopterade ungdomar med skolsvårigheter (internt material). 
De respondenter som medverkat från behandlingshemmet benämns i denna studie som B1, 
B2 och B3.  

På familjerätten på Socialtjänsten utförs bland annat medgivareutredningar för att utreda om 
personer som anmält intresse för adoption anses vara lämpliga som adoptivföräldrar.  Bar-
nets bästa ska alltid beaktas vid en internationell adoption och det är därför Socialtjänstens 
ansvar att representera barnets intressen. Innan en medgivareutredning kan påbörjas ska So-
cialtjänsten hänvisa sökande adoptivföräldrar till en obligatorisk föräldrautbildning. Social-
tjänsten ska även erbjuda stöd och hjälpinsatser under och efter adoptionen samt vid önskan 
om rotsökning (Socialstyrelsen 2012). De respondenter från familjerätten på Socialtjänsten 
som medverkat i denna studie benämns med S1 och S2.  

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT OCH TIDIGARE FORSKNING 
I följande avsnitt presenteras den teoretiska utgångspunkt som ligger till underlag för den 
empiriska undersökningen och studiens analys: anknytningsteorin. Denna teori beskriver 
anknytningens betydelse för barnets utveckling (Bowlby 2010). Vidare redogörs för tidigare 
forskning inom det studerade området. Till att börja med beskrivs forskning som rör anknyt-
ningens betydelse för adopterade barn, detta följs en redogörelse av förberedelser för adop-
tivföräldrar och stödinsatser för adoptivfamiljen. Vidare beskrivs psykologiska och sociala 
svårigheter som kan uppstå hos adoptivbarnet till följd av adoption. Slutligen studeras insti-
tutionsbehandling som stöd för adopterade ungdomar.  
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Anknytningens grundläggande betydelse  
Enligt Ainsworth (1985) är ett barn redan från födseln försedd med olika beteenden som ska 
verka främjande för relationen mellan barnet och vårdgivaren. Det mest framträdande av 
dessa beteenden är barnets gråt som ska verka för att locka vårdgivaren till närhet och där-
med påbörja en anknytningsprocess dem emellan. Ett barns första relation till en annan 
människa bidrar till skapandet av barnets personlighet. Innan ett års ålder har barnet skapat 
ett starkt band till sin vårdare (Bowlby 1969). Föräldrarnas roll är att fungera som en trygg 
bas för barnet vid behov av tröst, skydd och fysisk eller känslomässig närhet. Föräldrarnas 
skydd och stöd ska fungera som ett led till en självständig individ. Ju mer självständigt och 
tryggt barnet blir desto mindre är det i behov av föräldrarnas trygga bas. Dock spelar den 
långtgående och trygga basen en viktig roll i barnets liv, vilket visar sig särskilt vid en för-
ändring av denna, till exempel om en förälder skulle bli sjuk eller avlida, då barnets emotio-
nella utveckling påverkas (Bowlby 2010). Ett tecken på en god anknytning mellan barnet 
och vårdaren är enligt Bowlby (1969) att barnet vågar gå iväg på egen hand men ändå alltid 
kommer tillbaka till sin vårdare och inte heller går allt för långt utan håller sig i närheten av 
vårdarens trygghet. Ett annat exempel som visar på en trygg anknytning är att barnet söker 
skydd hos sitt anknytningsobjekt vid oro eller fara. Bowlby (2010) belyser betydelsen av att 
föräldrarna förstår vikten av barnets anknytningsbehov för en möjlighet att bidra till en trygg 
utveckling för barnet. En trygg anknytning skapar enligt Bowlby (1969) en trygghet hos 
barnet senare i livet som gör att barnet vågar delta i aktiviteter och andra sociala arrange-
mang på egen hand. Barnet får det även lättare att anpassa sig till den sociala omgivningen 
och lär sig att interagera med andra människor. Bowlby (1969) menar att barn som haft en 
trygg anknytning ofta har ett avslappnat sätt, ler och vågar känna och titta på främmande 
föremål.  
 
Det finns fall då anknytningen kan visa sig vara för intensiv (Bowlby 1969), detta kan före-
komma i fall där barnet exempelvis blivit placerade hos fosterföräldrar. Barnet kan utveckla 
ett anknytningsbeteende som går ut på att inte lämna anknytningsobjektet ur sikte över hu-
vud taget. Detta beteende kan vara ett tecken på att barnet lider av separationsångest och inte 
vågar lämna sitt anknytningsobjekt på grund av rädslan att bli lämnad igen (Bowlby 1969). 
Hotelser om övergivelse från föräldrarna som uppfostringsmetod är en mycket skrämmande 
upplevelse för ett barn. Ett barn som upplever hotelser om separation från sin vårdgivare kan 
framkalla såväl ångest, som intensiv ilska. Denna ilska frambringas hos barnet för att försö-
ka förhindra separation från anknytningsobjektet. Ilska och ångest är som sagt sedvanliga 
reaktioner vid risk för separation och sorg är en vanligt förekommande effekt efter en sepa-
ration. Förlustupplevelser under den tidiga barndomen kan ge upphov till framtida känslo-
mässiga störningar och depression hos barnet (Bowlby 2010). Ett barn som haft en för inten-
siv anknytning till sitt anknytningsobjekt kan uppvisa tecken på en hetsig rörelseförmåga 
och osjälvständighet (Bowlby 1969). 
 
Det finns tre typer av anknytningsmönster som visar sig hos små barn vilka benämns som 
mönster A, B eller C. Anknytningsmönster B innebär att barnet har skapat en trygg anknyt-
ning till sina vårdgivare medan anknytningsmönster A och C tyder på en undvikande och 
otrygg anknytning (Ainsworth 1985). Enligt Ainsworth (1985) tenderar barn med anknyt-
ningsmönster A att inte uppvisa några tecken på att bli ledsna när de separeras från sina 
vårdgivare, dock uppvisar de tecken på att inte vilja återförenas med sina vårdgivare när 
dessa kommer tillbaka. Barn med anknytningsmönster C tenderar istället att bli väldigt leds-
na vid en tillfällig separation från vårdgivarna. Dessa barn uppvisar även ett ambivalent be-
teende till sina vårdgivare när dessa kommer tillbaka genom att både vara arga på dem och 
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samtidigt visa ett behov av att behöva vara dem nära, vilket leder till att det är väldigt svårt 
att trösta dessa barn. Barn med trygg anknytning, anknytningsmönster B, uppvisar tecken på 
att vara trygga i att utforska nya omgivningar i vårdgivarens sällskap, denna trygghet kan 
minskas då vårdgivaren inte är närvarande men barnet är ändå tryggt med att klara sig på 
egen hand för en stund. När vårdgivaren kommer tillbaka söker barnet dennes fulla upp-
märksamhet, men utan att uppvisa undvikande eller ilsket beteende till skillnad från de barn 
med anknytningsmönster A eller C. Barn med anknytningsmönster B känner sig trygga i en 
främmande situation då dessa vet att vårdgivaren snart kommer att komma tillbaka, vilket är 
ett tecken på en god anknytning mellan barnet och vårdgivaren. Alla typer av anknytnings-
mönster innebär att barnet har en anknytning till sin vårdgivare, skillnaden är dock att barn 
med anknytningsmönster A eller C har utvecklat en undvikande eller otrygg anknytning 
medan ett barn men anknytningsmönster B har en trygg anknytning till sin vårdgivare 
(Ainsworth 1985).  
 
Inre arbetsmodeller, eller internal working models (IVM), är ett grundbegrepp inom anknyt-
ningsteorin. Inre arbetsmodeller skapas i återspeglingen av barnets upplevelser och erfaren-
heter i anknytningen till föräldrarna. En god anknytning bygger upp barnets inre arbetsmo-
deller och förstärker barnets självkänsla och tro på sig själv (Bowlby 1969). Upprättade inre 
arbetsmodeller fungerar som modeller för hur det är att integrera med andra människor och 
verka i olika situationer. På så vis är de inre arbetsmodellernas innehåll och standard närvar-
nade och påverkar barnets förhållningssätt vid varje ny relation och situation. En inre ar-
betsmodell byggs upp av återupprepade händelser och förbereder barnet på vad det har att 
vänta vid en liknande situation. De inre arbetsmodellerna hjälper barnet att förutspå hur om-
givningen kommer att agera vid ett visst handlande. Inre arbetsmodeller är betydelsefullt för 
barnets sociala samspel med andra människor, för att modellerna ska fungera verksamt vid 
sociala interaktioner är en hög överensstämmelse med verkligenheten viktig (Bowlby 1969).  

Anknytningens betydelse för adopterade barn 
Adopterade barn som har varit placerade på barnhem innan adoptionen riskerar att utveckla 
en otrygg anknytning till sina adoptivföräldrar. Studier visar att internationellt adopterade 
barn som vistats under institutionsliknande former, så som på barnhem, innan adoptionen 
tenderar att utveckla en otrygg anknytning till sina adoptivföräldrar i högre grad än barn som 
växt upp tillsammans med sina biologiska föräldrar (Bowlby 1988; van den Dries m.fl. 
2008; van den Dries m.fl. 2012). Adopterade barn som dessutom har erfarenhet av att ha 
varit placerade i flera olika hem tenderar att ha upplevt försummelse i större utsträckning än 
barn som har varit placerade i ett och samma hem (Lewis m.fl. 2007). Jämförelsevis går det-
ta även att urskilja hos fosterbarn där flertalet fosterhemsplaceringar kan leda till att barnet 
inte upplevt trygga och stabila uppväxtförhållanden, vilket kan få långtgående konsekvenser 
för barnets utveckling och kan påverka den sociala interaktionen till en ny fosterfamilj nega-
tivt (Hedin 2012). Tidigare upplevelser och erfarenheter hos barnet innan adoptionen kan 
vara en bidragande riskfaktor till att barnet utvecklar en otrygg anknytning till sina adoptiv-
föräldrar (van den Dries m.fl. 2008). Erfarenhet av trygga sociala kontakter innan adoptio-
nen bidrar å andra sidan till att barnet har lättare att forma en god anknytning till sina adop-
tivföräldrar (van den Dries m.fl. 2012). Då ett barn tidigare har upplevt en god anknytning 
till någon annan person kan detta fungera som en skyddsfaktor för barnet vid avsaknad av en 
trygg anknytning senare i livet (Lewis m.fl. 2007).  

Studier visar att barn som adopteras innan ett års ålder tenderar att utveckla en trygg anknyt-
ning på samma vis som barn som inte är adopterade. Sålunda uppvisar barn som adopterats 
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efter ett års ålder tecken på en otrygg anknytning jämfört med icke-adopterade barn (van den 
Dries m.fl. 2008). Jämförelsevis poängterar Stovall-McClough och Doziers studie (2004) 
betydelsen av en tidig placering för fosterbarn precis på samma vis som för adoptivbarn. 
Barn som placeras i tidig ålder uppvisar i ett tidigt skede tecken på ett tryggt beteende och 
anknytning i jämförelse med barn som placeras när de är äldre. Detta visade sig i studien 
genom att de barn som placerats i yngre ålder i större utsträckning uppsökte sina fosterför-
äldrar när de var i behov av stöd och tröst till skillnad från de barn som placerats vid högre 
ålder som var mindre benägna att söka tröst hos sina nya fosterföräldrar (Stovall- McClough 
& Dozier 2004). På samma vis tenderar internationellt adopterade barn som adopterats sent i 
högre grad att utveckla en otrygg anknytning än barn som adopterats innan ett års ålder då 
majoriteten av de barn som adopterats innan de har fyllt ett år utvecklar trygga anknyt-
ningsmönster. Dock tenderar dessa barn att ändå utveckla beteendeproblem i större utsträck-
ning än barn som inte blivit adopterade (Pugliese m.fl. 2010). En tidig adoption ökar möjlig-
heten för ett barn att skapa en god anknytning då studier visar att anknytningsprocessen hos 
det adopterade barnet i högsta grad påverkas av hur gammalt barnet är vid adoptionen. Ju 
tidigare i livet adoptionen sker, desto större är sammanfattningsvis möjligheten för barnet att 
skapa nya positiva anknytningsmönster och trygghet till adoptivföräldrarna (Pugliese m.fl. 
2010).  

Ogynnsamma uppväxtförhållanden under de första månaderna kan medföra långtgående 
konsekvenser för barnets förmåga att utveckla en god anknytning till betydande omsorgsper-
soner. De barn som upplevt försämrade uppväxtförhållanden under de första månaderna i 
livet riskerar därmed att utveckla en otrygg anknytning till sina adoptivföräldrar efter adop-
tionen (van den Dries m.fl. 2008). Trots ogynnsamma uppväxtförhållanden innan adoptio-
nen kan internationellt adopterade barn utveckla en trygg anknytning till sina adoptivföräld-
rar. Dock är vägen till en trygg anknytning längre, mer tidskrävande och mer komplicerad 
att nå för dessa barn. Studier visar att det troligtvis är lättare att förebygga än att förändra en 
redan otrygg anknytning för barnet (van den Dries 2008). Tidigare upplevelser och erfaren-
heter av ogynnsamma uppväxtförhållanden på barnhem innan adoptionen påverkar barnet 
som därmed riskerar att ha svårare att utveckla en trygg anknytning till sina adoptivföräld-
rar. Det är därav av betydelse att tidigt tillsätta insatser för att reducera risken för utveckling 
av en otrygg anknytning för adoptivbarnet och vidare av vikt att främja stödjande insatser 
för adoptivföräldrarna i anknytningsprocessen till barnet (van den Dries m.fl. 2012). 

Förberedelser för adoptivföräldrar  
En förberedande utbildning innan adoptionen är viktigt för att introduceras inför den kom-
mande rollen som adoptivförälder. Utbildningen tar upp många ämnen, så som kultur, ra-
sism, anknytning och förlust, som är nyttigt att ha kunskap om i den kommande rollen som 
adoptivförälder (Green m.fl. 2005). En stor förutsättning med en förberedande utbildning är 
att adoptivföräldrarna får möjligheten att träffa andra adoptivföräldrar och på så sätt skapa 
nya kontakter med människor som alla upplever liknande situationer som de själva. Forsk-
ning visar att en av de mest givande delarna för adoptivföräldrarna i den förberedande ut-
bildningen är när personer som redan blivit adoptivföräldrar föreläser om deras upplevelser 
utav detta. Enligt de blivande adoptivföräldrarna var denna del extra hjälpfull då de fick en 
mer praktisk och realistisk bild av hur livet efter adoptionen kan se ut och att det faktiskt 
finns goda möjligheter att lyckas bra i sin blivande föräldraroll (Green, m.fl. 2005). Enligt 
Green m.fl. (2005) är även den del som tar upp anknytning och samspel värdefull för de 
blivande adoptivföräldrarna. Föräldrarna ansåg att det var viktigt att få kunskap om hur bar-
nets tidigare barnhemsupplevelser riskerar att påverka anknytningen mellan dem och barnet. 
Trots att den förberedande utbildningen fått många positiva reaktioner från föräldrar som 
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deltagit finns det även en del kritik riktat emot den. Vissa föräldrar menar att utbildningens 
inriktning är negativ och att allt för mycket fokus läggs på fall där det har uppstått problem 
mellan barnet och adoptivförälder, exempelvis i anknytningen mellan dem. Detta menar 
föräldrarna kan leda till att adoptivföräldrar inte fullföljer adoptionen på grund av rädslan av 
att någonting ska gå fel i relationen mellan dem och barnet (Green m.fl. 2005). Enligt Green 
m.fl. (2005) ansåg dock de allra flesta av de intervjuade föräldrarna att en förberedande ut-
bildning inför adoptionen var mycket bra och att de gärna såg att stöd kunde ges även efter 
adoptionen om behov skulle uppstå.  
 
Stöd till adoptivfamiljen 
En internationell adoption ska vara en positiv företeelse för både adoptivföräldrarna och 
adoptivbarnet, därför är stödinsatser till adoptivfamiljen av betydelse för att adoptivfamiljen 
ska få hjälp när behov uppstår (Norlin & Bergens Lindqvist 2008). Enligt Norlin och Ber-
gens Lindqvist (2008) är adoptivföräldrar i större behov av professionellt stöd än föräldrar 
med biologiska barn, dock är dessa stödinsatser allt för få. Då adoptivbarn som vistats på 
barnhem innan adoptionen tenderar att utveckla en otrygg anknytning till sina adoptivföräld-
rar är det av stor betydelse att adoptivföräldrarna tidigt får stöd från barnhälsovården för att 
kunna främja för en god anknytning mellan dem och adoptivbarnet (Norlin och Bergens 
Lindqvist 2008). Adoptivföräldrar tenderar enligt Hallström (2009) att inte känna sig lika 
välkomna med sina barn till hälso- och sjukvård som föräldrar till biologiska barn. Detta är 
problematiskt då adoptivföräldrar ofta behöver extra stöd då de genomgår en process där de 
måste ta till sig ett främmande barn som de inte ännu känner eller har några biologiska band 
till. Adoptivföräldrar upplever många gånger att deras behov av stöd som uppstår på grund 
av att de är just en adoptivfamilj ofta förbises av sjukvårdspersonal och att personalen inte 
har den kunskap som krävs för att kunna tillgodose de behov som en adoptivfamilj har 
(Hallström 2009). De upplever även att de hamnar utanför ramen av den frekventa hälso-
övervakningen och önskar en ökad och mer kontinuerlig service från barnhälsovården. Vissa 
adoptivföräldrar upplever att de inte får stöd i samma utsträckning som föräldrar till biolo-
giska barn, medan andra adoptivföräldrar anser att de får det stöd av barnhälsovården som 
de är i behov av. Barnhälsovården har utvecklat en stödjande föräldragrupp riktad till endast 
adoptivföräldrar, vilket enligt majoriteten av adoptivföräldrarna verkar främjande för en 
social trygghet och skapar nya kontaktmöjligheter mellan föräldrarna (Hallström 2009). 
Norlin och Bergens Lindqvist (2008) menar att om adoptivföräldrarna tidigt får kontakt med 
och stöd av barnhälsovården främjas en känsla av trygghet hos föräldrarna i sin föräldraroll, 
vilket har en positiv inverkan på barnets utveckling. 
 
Psykologiska och sociala svårigheter som kan uppstå till följd av adoption 
Forskning visar att internationellt adopterade barn löper större risk att utveckla såväl skol-
svårigheter, som missbruk och psykisk ohälsa än barn som växt upp med sina biologiska 
föräldrar (Miller m.fl.  2000; Vinnerljung 1999). De psykiska problemen tenderar enligt Ir-
hammar och Cederblad (2006) att uppkomma då adoptivbarnet blivit tonåring. Internatio-
nellt adopterade barn tenderar även att utveckla en hämmad beteendeutveckling efter adop-
tionen. Detta kan visa sig genom att adoptivbarnet inte söker uppmärksamhet och stöd från 
sitt anknytningsobjekt eller att barnet inte är kapabelt att reglera sina känslor. Adoptivbarn 
kan även uppvisa tecken på svårigheter med den sociala interaktionen (Brand & Brinich 
1999; Elmund 2007; Pugliese m.fl. 2010).  Adoptivbarnets ålder vid adoptionen har inver-
kan på i vilken utsträckning barnet riskerar att utveckla ett problembeteende. Ju äldre barnet 
är vid adoptionen, desto större är risken att ett problembeteende utvecklas hos barnet till 
följd av adoptionsupplevelserna (Brand & Brinich 1999; Castle m.fl. 2009). Brand och Bri-
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nich (1999) menar vidare att känslomässiga problem och problembeteenden hos internatio-
nellt adopterade barn länge har varit ett bekymmer inom hälsofrågor kring barn. Forskning 
visar att internationellt adopterade barn är överrepresenterade inom vården för mental ohäl-
sa. Dessutom har studier, enligt Brand och Brinich (1999), visat att adopterade barn skiljer 
sig från icke-adopterade barn när det kommer till social, känslomässig och kognitiv förmå-
ga.  
 
Socialstyrelsen (2007) menar att internationellt adopterade barn löper risk att utveckla ett 
problembeteende till följd av adoptionen, vilket kan yttra sig på flera olika sätt. Det kan 
bland annat visa sig genom att adoptivbarnet uppvisar ett distanslöst beteende, vilket innebär 
att barnet söker trygghet hos alla omgivande personer istället för till några få anknytnings-
personer. Denna form av beteende uppstår till följd av att adoptivbarnet haft många olika 
vårdare och därför sökt omsorg och uppmärksamhet från flera olika personer under tiden 
innan adoptionen. Enligt Socialstyrelsen (2007) kan adoptivbarn ha erfarenheter av att deras 
vårdgivare upprepade gånger bytts ut, vilket kan leda till att barnet kan tro att det endast 
kommer att stanna i adoptivfamiljen en kortare period. När barnet sedan har vant sig vid att 
vara en del av familjen kan detta resultera i att barnet klamrar sig fast vid adoptivföräldrarna 
och vägrar släppa dem ur sikte. Adoptivbarnet riskerar även enligt Socialstyrelsen (2007) att 
provocera fram ett negativt beteende genom att försöka skapa situationer som är bekanta. 
Har barnet blivit utsatt för vanvård eller blivit avvisat kan barnet bete sig på ett negativt vis 
för att försöka få föräldrarna att behandla barnet på samma vis som denne är vad vid från 
tiden innan adoptionen. Detta är för barnet ett sätt att skapa trygghet då de svåra upplevel-
serna från tiden innan adoptionen visserligen är negativa men ändå skapar en känsla av 
igenkänning och trygghet (Socialstyrelsen 2007). Enligt Socialstyrelsen (2007) riskerar även 
ett internationellt adopterat barn att tillfälligt gå tillbaka i sin utveckling, vilket kan bero på 
att tidigare känslor av hjälplöshet innan adoptionen återigen väcks hos barnet. Adoptivbarn 
riskerar även på grund av upplevelser av instabilitet och orolighet innan adoptionen att ut-
veckla problem med koncentrationen och minnet. Adoptivbarn som vistats på barnhem in-
nan adoptionen kan ha tvingats ljuga av rädsla att inte bli bestraffade för något eller tvingats 
stjäla mat och andra nödvändigheter för sin överlevnad, detta problembeteende kan följa 
barnet även efter adoptionen. I de fall då adoptivbarnet lyckas skapa en trygghet i sin nya 
familjesituation tenderar barnets problematik att försvinna (Socialstyrelsen 2007). 
 
Internationellt adopterade barn tenderar att utveckla en icke-svensk självidentitet som på 
lång sikt riskerar att resultera i psykisk ohälsa och lägre självbefinnande (Irhammar och Ce-
derblad 2006). Dock menar Irhammar och Cederblad (2006) att det inte råder någon skillnad 
angående psykisk ohälsa mellan internationellt adopterade barn och icke-adopterade barn i 
de fall då barnet adopterats innan det nått två års ålder. De barn som adopterats efter två års 
ålder löper emellertid en signifikant högre risk att drabbas av psykisk ohälsa. Irhammar och 
Cederblad (2006) menar vidare att internationellt adopterade barn som adopterats efter två 
års ålder kan få det särskilt svårt att som vuxna leva ett självständigt liv då de ofta har haft 
en svår start i livet. Barnet kan till följd av en sen adoption ha utvecklat personlighetsstör-
ningar, en extra känslighet för separationer, identitets- eller kognitiva problem (Irhammar & 
Cederblad 2006). Internationellt adopterade barn har en ökad psykisk sårbarhet på grund av 
just adoptionen, vilket leder till att de löper högre risk att utveckla psykologiska och sociala 
svårigheter än barn som växt upp med sina biologiska föräldrar (Socialstyrelsen 2008).  
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Institutionsbehandling som stöd för adopterade ungdomar 
På särskilda ungdomshem inom Statens institutionsstyrelses regi, så kallade § 12-hem, be-
handlas ungdomar med särskild komplicerad problematik. Vid institutionsbehandling skiljs 
ungdomen från familj och hemförhållanden för att behandlas med målsättningen att ändra ett 
negativt beteendemönster för att på så vis erhålla en bestående framtida förändring. Genom 
behandling på institution är syftet att skapa en strukturerad tillvaro för ungdomarna för att 
möjliggöra en förutsägbar och tydlig miljö (Andreassen 2003). Enligt Andreassen (2003) är 
intentionen med institutionsbehandling att ungdomens förbättrade beteende ska vidhållas 
efter behandlingen. Detta ställer höga krav på institutionerna då de både måste förbättra 
ungdomens beteende under institutionsvistelsen och samtigt arbeta för att förändringen blir 
bestående.   

Beroende på ungdomens individuella egenskaper och förutsättningar kan effekten av be-
handlingen variera. Institutionsbehandling kan vara utformad på en rad olika vis och inne-
hålla flera olika behandlingsalternativ. Det kan vara en fördel att institutionen använder sig 
av flera olika metoder för att ungdomen på så vis ska kunna ta till sig behandlingen på ett 
framgångsrikt sätt. Det är av vikt att anpassa behandlingsmetoder efter varje enskild ung-
doms behov och förutsättningar för ett lyckat behandlingsresultat (Andreassen 2003). Insti-
tutioner är olika utformade men alla har dock gemensamt att de helt och hållet ersätter för-
äldrarnas tillsyn och omsorg. Det som skiljer institutioner åt kan exempelvis vara personal-
styrka, behandlingshemmets storlek, bruket av teorier och metoder i behandling och tillämp-
ning av tvång. Vid institutionsbehandling är det av betydelse att skapa goda relationer till 
ungdomarna, att personalen visar intresse och låter ungdomarna vara delaktiga i beslutsfat-
tande, planering och behandling (Andreassen 2003). Egenskaper hos personal och rådande 
kultur på institution kan skilja sig mycket åt mellan institutionerna, dessa faktorer i samspel 
med ungdomarnas egenskaper påverkar effekterna av behandlingsmiljön. Personalen har 
stor betydelse för institutionsplacerade ungdomar då de ska fungera som ungdomens primära 
vårdgivare och finnas till hands för att nå ett lyckat resultat i behandlingen (Andreassen 
2003). Behandlingshemsplacerade ungdomar med kraftig problematik har ofta en splittrad 
familjebakgrund, detta kan grunda sig i att barnet inte har växt upp med båda sina föräldrar. 
Majoriteten av de institutionsplacerade ungdomarna har icke-fungerande relationer till sina 
föräldrar med hög konfliktnivå och svårigheter att lösa dessa. Andra dilemman mellan för-
äldrarna och den unge kan vara att föräldrarna har svårigheter med att sätta gränser för den 
unge samt förstå den unges problematik (Sarnecki 1996). 

Internationellt adopterade ungdomar är överrepresenterade både i § 12-hem som i övriga 
behandlingshem för ungdomar (Vinnerljung 1999). Det är vanligare att de internationellt 
adopterade ungdomarna lider av diagnostiserade psykiska problem jämfört med övriga pla-
cerade ungdomar som istället i högre utsträckning kommer ifrån belastade hem med till ex-
empel psykiska problem och missbruk hos föräldrarna (Vinnerljung, 1999). Vinnerljung 
(1999) menar vidare att det inte finns några samband mellan vare sig kön och ålder samt om 
ungdomen är adopterad eller inte när det kommer till sedvanliga beteendeproblem så som 
våld, missbruk, skolsvårigheter och kriminalitet hos de placerade ungdomarna. Dock finns 
det enligt Vinnerljung (1999) en påfallande skillnad mellan internationellt adopterade ung-
domar och ungdomar som växt upp med sina biologiska föräldrar när det kommer till placer-
ing på grund av psykisk ohälsa. Internationellt adopterade ungdomar är i högre utsträckning 
dygnsvårdsplacerade på grund av psykisk ohälsa jämfört med ungdomar som växt upp med 
sina biologiska föräldrar. Överrepresentationen av internationellt adopterade ungdomar på 
behandlingshem består till stor del av att dessa ungdomar löper högre risk att utveckla psy-
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kisk ohälsa jämfört med ungdomar som växt upp med sina biologiska föräldrar (Vinnerljung 
1999).  

METOD 
Nedan presenteras studiens förfaranden samt överväganden som ligger till grund för val av 
metod, litteratursökning, urval av respondenter, konstruktion av intervjuguide, tillväga-
gångssätt, databearbetning och analysmetod. Avslutningsvis redogörs för reliabilitet, validi-
tet och generalisering samt studiens etiska överväganden och metoddiskussion.  
 
Val av metod  
Den kvalitativa forskningen beskriver det undersökta fenomenets helhet och fokuserar inte 
på enskilda detaljer utan ser individer eller situationer ur ett helhetsperspektiv. Kvalitativa 
studier syftar till att genom individens egna ord och meningsbeskrivningar inhämta informa-
tion om respondentens subjektiva erfarenheter. Respondentens tankar, minnen, beskrivning-
ar, känslor, tolkningar, bedömningar och kunskaper ger en ökad förståelse kring det studera-
de problemområdet (Larsson 2005). En kvalitativ metod syftar vidare till att få fylliga och 
djupgående svar från respondenten, vilket med fördel kan uppnås genom intervjuer. En an-
ledning till att intervjuer är en eftertraktad metod inom den kvalitativa forskningen är att de 
skapar en hög flexibilitet då möjligheten till att ställa följdfrågor till respondenterna ökar 
(Bryman 2011).  Enligt Bryman (2011) kan semistrukturerade intervjuer användas då det 
finns ett tydligt fokus och specifika frågeställningar för studien. Vid undersökningar av flera 
olika respondenters upplevelser är det av vikt att ha en viss struktur vid intervjun för att un-
derlätta jämförbarheten mellan de olika respondenternas svar. En kvalitativ metod har valts 
för att få en ökad förståelse om adoption, samt undersöka respondenternas upplevelser och 
syn på problematiken som kan uppstå till följd av en internationell adoption. I studien 
genomfördes semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide som till största del var ut-
formad genom öppna frågor för att få ett helhetsperspektiv av respondenternas upplevelser, 
känslor och tankar kring det undersökta ämnet. I intervjuerna har det sedan framkommit 
olika teman som gjort att det studerade problemområdet har kunnat förstås ur ett helhets-
sammanhang.  

Litteratursökning  
Till denna studie har litteratur sökts genom bibliotekskatalogen Libris på Örebro universitet. 
Exempel på de sökord som använts är: adoption, anknytning, förberedelser för adoptivför-
äldrar, stöd för adoptivföräldrar, problembeteende, institutionsvård, attachment, treatment, 
parenting, adolescents, behavior problems, institution care, support for adoptive parents, 
preparation for adoptive parents, adoption. Genom Örebro universitets databas Social Servi-
ces Abstract har vetenskapliga artiklar sökts. De sökord som använts är: adoption, attach-
ment, behavior problems, institution care, adoptive parents. Rapporter har inhämtats från 
Socialstyrelsens och Statens offentliga utredningars webbsidor. Artiklars och böckers refe-
renslistor har varit informativa i sökandet efter användbar litteratur och huvudsakligen har 
primärkällor använts i studien. Stor del av den tidigare forskning som använts i denna studie 
är av internationellt slag, vilket försvårar möjligheterna att tillämpa resultaten på svenska 
förhållanden då de kan se annorlunda ut jämfört med internationella. Vidare har det i denna 
studie applicerats forskning gällande fosterbarn som närliggande informationskälla för att få 
ytterligare förståelse vid studerandet av tidigare erfarenheters betydelse och separationens 
påverkan på barn.  
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Urval av respondenter  
Målinriktad urvalsmetod innebär att forskaren väljer ut respondenter såsom verksamheter 
och individer med direkt hänsyn till studiens syfte och frågeställningar. Ett målinriktat urval 
är ett så kallat icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att valet av respondenter inte sker på ett 
slumpmässigt vis. Fokus för målinriktat urval är att samla respondenter med olika egenska-
per, uppfattningar och bakgrund för att på så vis få en större helhetsbild och förståelse av 
problemområdet (Bryman 2011). Studiens respondenter representerar professionella från 
olika verksamheter med inriktning på adoption; Adoptionscentrum, ett behandlingshem för 
adopterade ungdomar och familjerätten på Socialtjänsten. Syftet med att intervjua respon-
denter från olika verksamheter var att få en bred och mångsidig bild av adoption och eventu-
ella påföljande konsekvenser, därav har en målinriktad urvalsmetod valts. Sammanlagt ut-
fördes fem intervjuer, en på Adoptionscentrum, tre på behandlingshemmet och en på famil-
jerätten på Socialtjänsten. Då tre intervjuer skulle genomföras på behandlingshemmet för 
adopterade ungdomar valde adoptionssamordnaren på behandlingshemmet ut lämpliga re-
spondenter som hade möjlighet att delta och är kunniga inom det studerade ämnet. 
 
Konstruktion av intervjuguide 
För att intervjuerna ska syfta till att studera det som studien avser att undersöka är det viktigt 
att teman och frågor formuleras med hänsyn till studiens frågeställningar. Vid en semistruk-
turerad intervju ska frågorna i intervjuguiden vara utformade i vissa teman för studien sam-
tidigt som intervjuaren ska vara förberedd på att kunna ändra frågornas ordningsföljd bero-
ende på vilken riktning intervjun tar (Bryman 2011). Intervjuguiderna i studien har konstrue-
rats i avsikt att uppfylla studiens syfte och frågeställningar och frågorna är anpassade efter 
verksamheternas olika inriktningar. Tidigare forskning som presenteras i denna studie, bland 
annat om problembeteenden som kan uppstå till följd av adoption (Pugliese 2010; Socialsty-
relsen 2007), har fungerat som inspiration och vägledning vid formuleringen av intervjufrå-
gorna till studien. Intervjuguide I och III är uppdelade i sex delar: inledning, nationella rikt-
linjer, adoptionsprocessen, förberedelser för föräldrarna, stödinsatser och avslutning, (se 
bilaga I och III). Intervjuguide II är uppdelad i följande rubriker: inledning, problembeteen-
de, stödinsatser, och avslutning, (se bilaga II). Det är viktigt att frågorna under intervjun 
ställs på ett förståeligt sätt och att öppna frågor används för att möjliggöra vidare diskussion. 
Vid intervjutillfället är det av vikt att ställa frågor kring bakgrundsfakta om respondenten, 
såsom arbetsuppgifter och annan bakgrundsinformation. Denna typ av fakta är av betydelse 
för att forskaren ska ha möjlighet att kunna sätta sig in i det sammanhang som respondenten 
befinner sig i (Bryman 2011). I studien har öppna frågor till största del använts för att få 
reflekterande och djupgående svar från respondenterna.   

Tillvägagångssätt 
I studien har fem intervjuer genomförts med sammanlagt sex respondenter. Inledningsvis 
togs mail- och telefonkontakt med Adoptionscentrum med en förfrågan om deltagande i 
studien. En 45 minuter lång intervju genomfördes sedan med en personal på organisationen. 
Telefonkontakt togs även med ett behandlingshem inriktade på adopterade ungdomar. Ett 
informationsbrev med syfte och frågeställningar skickades till behandlingshemmet för att 
presentera studien samt informera om syftet till ett besök. Tre drygt 60 minuter långa inter-
vjuer genomfördes med personal på behandlingshemmet. Slutligen togs telefonkontakt med 
en handläggare på familjerätten på Socialtjänsten med kunskap om adoptionsfrågor, vid 
denna intervju medverkade två handläggare och intervjun pågick i cirka 30 minuter. Vid 
intervjutillfället är tillgången till goda inspelningsmöjligheter viktigt för att kunna återge 
respondenternas exakta beskrivningar. Inspelning möjliggör även för intervjuarna att kunna 
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vara mer delaktiga i samtalet utan att behöva anteckna vad som sägs. För att respondenten 
inte ska bli störd av kringliggande faktorer är det viktigt att intervjun sker i en ostörd och 
lugn omgivning (Bryman 2011). Alla intervjuer genomfördes i avskilda samtalsrum för att 
skapa en lugn miljö under samtalet. Innan intervjuerna informerades respondenterna om 
studiens syfte. Vidare informerades respondenterna om frivilligt deltagande i studien samt 
avidentifiering. Respondenterna godkände sedan inspelning av intervjuerna.  

Databearbetning och analysmetod  
Enligt Bryman (2011) är det vanligt att spela in kvalitativa intervjuer då det är av intresse att 
både kunna registrera vad som sägs och hur det sägs. Det positiva med att spela in intervjun 
är att intervjuaren kan rikta hela sin uppmärksamhet till samtalet istället för att även behöva 
lägga fokus på att anteckna vad som sägs. Transkribering innebär enligt Bryman (2011) en 
genomgång av det inspelade materialet som även skrivs ner i ord. Denna studies insamlade 
empiri transkriberades efter intervjuerna för att bevara respondenternas formuleringar och 
uttryck. Samtliga transkriberingar lästes sedan igenom för att få en överblick av insamlad 
data. Vid en databearbetning uppstår det vissa tydliga inriktningar som sedan kodas in i spe-
cifika teman efter de mönster som framkommit av empirin (Bryman 2011). Empirin i denna 
studie kodades efter de olika teman som uppstod under databearbetningen. Dessa teman gav 
en överskådlig uppfattning av vad som framkommit i intervjuerna kring det studerade äm-
net. De teman som uppkom under databearbetningen i denna studie och som sedan presente-
rades i resultatet och analysen är följande: adoptivbarns tidigare upplevelsers betydelse för 
anknytningen, förberedelser för adoptivföräldrar, stödinsatser för adoptivfamiljen, psykolo-
giska och sociala svårigheter som kan uppstå till följd av adoption samt institutionsbehand-
ling som stöd för adopterade ungdomar. De olika teman som framkom under databearbet-
ningen analyserades sedan med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar. Studiens teo-
retiska utgångspunkt samt tidigare forskning låg vidare till grund för studiens analys. För att 
göra citat i studier mer lättläsliga kan de bearbetas (Bryman, 2011; Wallén, 1996), detta har 
gjorts i denna studie, dock utan att uttalandenas innehåll har förändrats.  
 
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Reliabilitet inbegriper huruvida studien går att återupprepa vid ett senare tillfälle och av an-
nan forskare med samma resultat som tidigare. För att öka studiens reliabilitet är det viktigt 
att forskaren är medveten om att intervjupersonerna kan ge olika svar till olika intervjuare 
(Kvale och Brinkmann 2009). Mätning av reliabilitet kan vara problematiskt i kvalitativa 
studier då den sociala miljön ständigt förändras. Vidare kan det vara komplicerat att uppnå 
en hög reliabilitet i en kvalitativ studie eftersom det inte används några direkta mätinstru-
ment utan fokus läggs istället på att förstå och beskriva en särskild företeelse (Bryman 2011; 
Larsson 2005). Då denna studie är av kvalitativt slag finns risk att den sociala miljö som 
studien genomfördes i har förändrats vid senare tillfälle. Detta har en negativ inverkan på 
studiens reliabilitet då en återupprepning av studien vid senare tillfälle skulle kunna generera 
i ett annorlunda resultat. Enligt Trost (2010) höjs en studies reliabilitet då intervjuaren ställer 
samma frågor på samma vis till alla respondenter. En nackdel för denna studies reliabilitet 
kan vara att olika följdfrågor har ställts till respondenterna beroende på deras svar och även 
på grund av att frågorna har anpassats efter de olika verksamheter som ingår i studien, vilket 
försvårar jämförbarheten vid studiens databearbetning. Transkribering av studiens intervjuer 
möjliggör att detaljer inte förskingras och vidare reduceras risken för egna tolkningar, vilket 
stärker reliabiliteten i studien (Peräkylä 2004). För att stärka reliabiliteten i studien användes 
en diktafon vid intervjuerna som möjliggjorde att informationen inte förvrängdes vid data-
bearbetningen.  
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Validitet innefattar huruvida studien mäter det den är avsedd att mäta (Kvale och Brink-
mann, 2009). Det kan vara svårt att uppnå validitet i en kvalitativ studie då begreppet främst 
härrörs från kvantitativ metod.  Trots detta är det av största betydelse att datainsamlingen 
utförs på så sätt att resultatet blir sakenligt och tillförlitligt (Trost 2010). Datainsamlingen i 
denna studie har skett genom intervjuer med frågor indelade i vissa teman anpassade efter 
studiens syfte och frågeställningar, detta för att uppnå ett tillförlitigt och adekvat resultat.  
Det är av vikt att frågor och teman i intervjuguiderna konstrueras med beaktande av studiens 
syfte och frågeställningar för att på så sätt stärka studiens validitet (Bryman 2011), detta har 
gjorts i denna studie, vilket påverkar validiteten positivt. För att stärka validiteten i en studie 
är en tydlig planering ett viktigt moment samt att intervjufrågorna är välformulerade med 
hänsyn till studiens syfte och frågeställningar (Kvale och Brinkmann 2009). Denna studie 
har genomgående planerats och strukturerats på ett tydligt sätt för att på så vis tillförsäkra 
möjligheterna till att uppnå en hög validitet. För att öka validiteten i studien har intervjugui-
derna bearbetats noga för att vid intervjutillfällena få information som besvarar studiens syf-
te och frågeställningar.  
 
Det kan vara problematiskt att generalisera kvalitativa studier då resultatet från exempelvis 
intervjuer med ett fåtal individer inte är rimligt att överföra till andra sammanhang. Svårig-
heten är hur ett fåtal respondenter kan vara representativa för andra. Det är även komplicerat 
att generalisera resultatet i de fall då intervjupersonerna inte valts på ett slumpmässigt vis 
(Bryman 2011). Då en målinriktad urvalsmetod, som inte är ett slumpmässigt urval, använts 
i studien försvårar detta denna studies generaliserbarhet på grund av att respondenterna valts 
ut medvetet för att stämma överens med studiens specifika inriktning. Kvalitativa studier 
strävar efter att få en insikt om uppfattningar och beteenden inom den kontext som en studie 
genomförs. Generaliserbarheten blir därav svårare att uppnå i en kvalitativ studie jämfört 
med en kvantitativ undersökning som avser att generalisera resultatet till en population som 
är väsentlig för det studerade området (Bryman 2011). Empirin i denna studie är inhämtad 
från professionella som arbetar på verksamheter som är specialiserade på adoption, därav 
kan resultatet generaliseras till verksamheter med liknande inriktning samt liknande förhål-
landen som kan uppstå till följd av en adoption.  

Etiska överväganden och metoddiskussion 
Det är viktigt att ta hänsyn till etiska utgångspunkter under hela studiens process (Bryman 
2011). De etiska utgångspunkter som beaktats i denna studie är följande; informations-, 
samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationskravet avser att informera 
respondenterna om studiens syfte och även underrätta om att deltagandet är frivilligt samt att 
de kan avbryta sin medverkan närhelst de vill (Bryman 2011; Vetenskapsrådet 2002). Innan 
intervjuerna ägde rum informerades samtliga respondenter om ovanstående etiska aspekter, 
bland annat om studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att respondenten måste samtycka 
till deltagande i studien innan intervjun kan äga rum. Respondenterna ska även själva kunna 
bestämma under vilka villkor de kommer att delta (Bryman 2011; Vetenskapsrådet 2002). 
Innan intervjuerna poängterades det tydligt till alla respondenter att deltagandet var frivilligt 
och att de kunde välja att inte svara på frågor samt att de när som helst kunde avbryta inter-
vjun. Konfidentialitets kravet syftar till att respondenternas identitet inte ska kunna avslöjas 
av utomstående. Vidare är det av yttersta vikt att obehöriga inte kan ta del av respondenter-
nas personuppgifter (Bryman 2011). Även om namn på respondenterna inte anges i studien 
kan det ändå vara möjligt för utomstående att i vissa fall identifiera respondenterna som del-
tagit. Därför måste fokus i studien läggas på att förhindra att utomstående lyckas identifiera 
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någon respondent (Vetenskapsrådet 2002). Respondenterna i studien har avidentifierats på 
så sätt att inga namn är nämnda och inte heller vilka arbetsuppgifter respondenterna har samt 
i vilken stad respondenterna arbetar. Materialet har förvarats på så sätt att inga utomstående 
har kunnat ta del av det. Då namnet på behandlingshemmet som ingått i denna studie har 
avidentifierats benämns information som beskriver denna verksamhet som ”internt materi-
al”. Nyttjandekravet innebär att den insamlade empirin endast får användas i vetenskapligt 
syfte (Bryman 2011; Vetenskapsrådet 2002). Informationen från intervjuerna har endast 
använts i avsikt att uppfylla studiens syfte och frågeställningar. Hänsyn har tagits till de etis-
ka utgångspunkterna under genomförandet av studien för att på så vis följa de etiska forsk-
ningskraven.  

Genom att en kvalitativ metod valdes har fem intervjuer genomförts för att besvara studiens 
syfte och frågeställningar för att få en djupare och bredare förståelse om adoption. Enligt 
Bryman (2011) är fördelen med kvalitativa intervjuer att svaren blir mer djupgående och 
detaljerade. En annan fördel med kvalitativa intervjuer är att det finns möjlighet att ställa 
ytterligare frågor om svaren blir otydliga. Resultatet i denna studie hade blivit mer pålitligt 
om fler intervjuer hade genomförts, dock gjorde studiens tidsbegränsning att det inte fanns 
utrymme för ytterligare intervjuer. För att stärka pålitligheten ytterligare hade det varit 
önskvärt att intervjua fler professionella inom samma verksamhet för jämföra deras uppfatt-
ningar och därmed kunna förstärka resultatet. I studien har två respondenter intervjuats vid 
samma tillfälle. Enligt Trost (2010) kan intervjuer med flera respondenter samtidigt ha en 
negativ inverkan då respondenterna kan påverka varandra och deras individuella åsikter kan 
komma att begränsas. Då det förekommit en intervju med två respondenter under samma 
intervjutillfälle kan dessa ha påverkat varandra och deras enskilda åsikter, vilket i sin tur kan 
ha påverkat studiens resultat. Bryman (2011) påpekar emellertid fördelen med att intervjua 
flera respondenter samtidigt då detta möjliggör en diskussion och ökade reflektioner kring 
de ställda frågorna. På så sätt kan intervju med två respondenter vara en fördel för denna 
studies resultat då respondenterna getts chans att tillsammans reflektera över intervjufrågor-
na och diskutera sig fram till ett svar. Denna studie har genomförts av två författare, vilket 
kan ha påverkat studiens resultat. Det är positivt för studiens resultat att författarna inbördes 
har kunnat diskutera tolkningar och reflektioner. Dessa diskussioner har förhoppningsvis 
utvecklat studiens analys och diskussion positivt och bidragit till ett mer tillförlitligt resultat. 
De tolkningar som har förkommit under studiens gång kan ha påverkats av författarnas tidi-
gare erfarenheter och förförståelse kring det studerade ämnet.  En begränsning med studien 
är att det är professionella som arbetar med adoption som har intervjuats, vilket innebär att 
det är deras erfarenheter och syn på problematiken som kan uppstå till följd av en adoption 
som beskrivs i studien. Detta är en viktig aspekt att ta hänsyn till då adoptivbarns egna upp-
levelser om sin situation kan skilja sig från de professionellas synvinkel  

RESULTAT OCH ANALYS 
I detta stycke presenteras resultat och analys utifrån studiens teman. Resultatet och analysen 
inleds med att behandla adoptivbarns tidigare upplevelsers betydelse för anknytningen. Där-
efter redogörs för förberedelser och stödinsatser, vilket sedan följs av psykologiska och so-
ciala svårigheter som kan uppstå till följd av adoption. Avslutningsvis fokuserar resultatet 
och analysen på institutionsbehandling som stöd för adopterade ungdomar.  

Adoptivbarns tidigare upplevelsers betydelse för anknytningen 
Det kan vara svårt att få kännedom om adoptivbarnets erfarenheter och upplevelser innan en 
adoption. Flera respondenter påpekar att adoptivbarnet kan ha vistats på ett barnhem med 
svåra förhållanden innan adoptionen, vilket bland annat kan ha resulterat i en avsaknad av 
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möjlighet till en trygg anknytning under ett tidigt skede i livet. Adoptivbarn som har vistats 
på barnhem och kontinuerligt vårdats av olika vårdgivare har gått miste om att kunna skapa 
en trygg anknytning till ett specifikt anknytningsobjekt. Vad barnet har med sig för upple-
velser från tiden innan adoptionen kan påverka barnets anpassningsförmåga i det nya landet 
och till den nya familjen. Vidare poängterar respondenterna att även biologiska barn kan ha 
svårigheter med att skapa en trygg anknytning till sina föräldrar, det som är specifikt för 
adoptivbarn är att de kan ha en okänd bakgrund. Ju mer kännedom adoptivföräldrarna har 
om barnets bakgrund, desto lättare är det att skapa en trygg anknytning till barnet. Till följd 
av detta krävs det att adoptivföräldrarna ägnar mycket mer tid åt anknytningen än vad som 
hade behövts vid ett biologiskt barn där anknytningen växer fram mer naturligt, detta är spe-
ciellt viktigt den första tiden efter det att adoptivbarnet kommit hem. Okunskapen om bar-
nets upplevelser innan adoptionen kan leda till att anknytningsprocessen mellan barnet och 
adoptivföräldrarna försvåras, vilket exemplifieras i följande citat: 
 

Du vet inte ett smack om vad det här barnet har varit med om, även om barnet bara 
är sex månader så måste du förstå att du måste ägna mera tid och ha mycket mer 
närhetskontakt och jobba mer med anknytningen. (Intervju B3)  

 
Respondenten belyser att anknytningsprocessen ofrånkomligen påverkas av adoptivbarnets 
bakgrund innan adoptionen. Ett adoptivbarns tidigare upplevelser och erfarenheter kan vara 
en bidragande riskfaktor till att barnet har svårigheter att skapa en trygg anknytning till sina 
adoptivföräldrar (van den Dries m.fl. 2008). På samma sätt som fosterbarns sociala interak-
tion till den nya fosterfamiljen kan påverkas negativt av tidigare svåra erfarenheter och fler-
talet fosterhemsplaceringar (Hedin, 2012), kan internationellt adopterade barn påverkas ne-
gativt av tidigare barnhemsupplevelser och separationserfarenheter, vilket kan ha en negativ 
inverkan på anknytningen och samspelet mellan barnet och adoptivföräldrarna. Utifrån för-
ståelsen av anknytningsteorins betoning på betydelsen av samspelet mellan föräldrar och 
barn (Bowlby 2010) bör adoptivföräldrarna därför vara uppmärksamma om vikten att avsät-
ta mycket tid till närhet och kontakt med barnet för att på sätt främja en trygg anknytning. 
Det tål att poängteras att inte alla tidigare upplevelser innan adoptionen behöver vara av ne-
gativt slag. Trygga sociala kontakter innan adoptionen kan medverka till att barnet har möj-
lighet att lättare skapa en god anknytning till sina adoptivföräldrar (Lewis m.fl. 2007; van 
den Dries m.fl. 2012). Med utgångspunkt i anknytningsteorin kan en trygg anknytning under 
ett tidigt stadium i livet, exempelvis regelbunden närhet från ett fåtal specifika omsorgsper-
soner (Bowlby 2010), därmed fungera som en skyddsfaktor för barnet i skapandet av en 
trygg anknytning till adoptivföräldrarna. På så vis har adoptivbarn som har trygga anknyt-
ningserfarenheter innan adoptionen sannolikt avsevärt bättre förutsättningar att sedan skapa 
en trygg anknytning till sina adoptivföräldrar.  
 
Ett adoptivbarn har, åtminstone på ett psykologisk eller symboliskt plan, upplevt minst en 
separation tidigt i livet i form av separationen från sina biologiska föräldrar. Enligt en re-
spondent är det ytterst sällan som ett barn blir adopterat direkt från sina biologiska föräldrar, 
vilket innebär att ett adoptivbarn i många fall upplevt flera separationer från exempelvis 
barnhem och fosterhem. Barnets tidigare upplevelser av separationer kan skapa separations-
ångest hos barnet, vilket leder till att adoptivföräldrarna inte kan lämna barnet ensamt över 
huvudtaget. En respondent påpekar att separationsångest är ett vanligt förekommande och 
svårhanterligt problem hos adopterade barn. Ett flertal separationer kan resultera i att barnet 
får svårigheter med att skapa en trygg anknytning senare i livet. Det är viktigt att adoptivför-
äldrarna inte låter utomstående mata, bära eller trösta barnet under den första tiden efter 
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hemkomsten, utan att barnet har fasta rutiner och tydliga anknytningsobjekt för att på så sätt 
får en grundtrygghet i den nya familjen och därmed stärka möjligheten till en trygg anknyt-
ning. Adoptivbarns separationsproblematik illustreras i följande citat:  
 

Först är de fråntagna de biologiska föräldrarna eller lämnade och så är de ju från-
tagna från barnhemmet och är de lite äldre kan de ju ha flyttat flera gånger och för 
varje gång har ju anknytningen skadats, det är ju så. (Intervju A1)  

 
En viktig aspekt i respondenternas berättelser är att återupprepade separationstillfällen kan 
påverka adoptivbarnet negativt efter adoptionen. Återkommande känslor av separation efter 
adoptionen då adoptivföräldrarna exempelvis endast lämnar rummet för en kort stund kan 
leda till att barnet återupplever tidigare separationskänslor, vilket kan skapa separationsång-
est. Barnet riskerar att skapa en alltför intensiv anknytning till adoptivföräldrarna för att på 
så sätt försöka skydda sig från att återuppleva separation (Bowlby 1969; Socialstyrelsen 
2007). Viktigt att tänka på är att adoptivbarn, enligt flera respondenter, ofta har separations-
upplevelser med sig i bagaget från tiden innan adoptionen. Ju äldre barnet är, desto större är 
risken att barnet har varit med om flera separationer, vilket kan vara en påfrestande upple-
velse. Adoptivbarnets oro att återigen bli lämnat kan resultera i att barnet reagerar med räds-
la och enligt en respondent riskerar att drabbas av separationsångest om adoptivföräldrarna 
inte finns i närheten. Detta kan förstås med hjälp av Bowlbys (1969) begrepp om inre ar-
betsmodeller som speglar tidigare upplevelser och erfarenheter, som kommer att påverka 
barnets förståelse av nya sammanhang. Dessa inre arbetsmodeller inverkar på barnets för-
väntade uppfattning på vad som kommer att ske vid en viss händelse. Har ett barn varit med 
om en eller flera separationer återspeglas detta i barnets inre arbetsmodeller. Detta kan inne-
bära att ett barn som en gång har blivit lämnat riskerar att tro att samma händelse kommer 
att upprepas vid en liknande situation. Om barnets adoptivföräldrar avlägsnar sig för en kort 
stund kan detta, på grund av de inre arbetsmodellerna, innebära att barnet tror sig återupple-
va tidigare separationer och därav drabbas av separationsångest trots att adoptivföräldrarna 
endast varit borta en kort stund. Risken för att barnet drabbas av separationsångest kan redu-
ceras genom att adoptivföräldrarna är tillgängliga, skapar trygghet och tydligt visar att de är 
barnets permanenta omsorgspersoner, detta är extra viktigt under den första tiden efter adop-
tionen.  
 
Enligt respondenterna är det vanligast att barnet är mellan ett och fem år gammalt vid an-
komsten till det nya landet vid en internationell adoption. Adopterade barn som levt länge på 
barnhem och därmed vårdats av flera omsorgspersoner som kommit och gått, riskerar enligt 
en respondent en försvårad anknytningsprocess till sina adoptivföräldrar. Respondenterna 
vid behandlingshemmet menar att barnets ålder vid en adoption inte har någon betydelse för 
påverkan på anknytningen mellan barn och adoptivföräldrar då barnet påverkas av tidigare 
upplevelser och erfarenheter oavsett ålder, vilket nedan beskrivs utav en av respondenterna 
på behandlingshemmet:  
 

Det är ju ett trauma barnen har upplevt fast de är så små, så här små barn kan väl 
inte uppleva saker? Visst kan de det! (Intervju B2)  

 
Ovanstående uttalande beskriver att barnets ålder inte är av betydelse vid en adoption på så 
sätt att barnet oavsett ålder påverkas av sina tidigare erfarenheter. Studier visar dock att barn 
som adopteras innan ett års ålder har benägenhet att utveckla en trygg anknytning på samma 
vis som icke-adopterade barn, till skillnad från barn som adopteras efter ett års ålder som 
riskerar att utveckla en otrygg anknytning till sina adoptivföräldrar (Pugliese 2010; van den 
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Dries m.fl. 2008). Med utgångspunkt i flera respondenters uttalanden kan tolkning göras att 
internationellt adopterade barn påverkas i någon utsträckning av deras tidigare erfarenheter 
och upplevelser oavsett vid vilken ålder barnet är vid adoptionen. Emellertid påvisar tidigare 
studier att ju äldre barnet är vid adoptionen, desto större risk är det att anknytningsförmågan 
påverkas då ett barn som adopterats vid ett par års ålder har mer erfarenheter och upplevel-
ser från tiden innan adoptionen till skillnad från ett barn som adopterats innan ett års ålder 
som i högre grad tenderar att utveckla trygga anknytningsmönster till sina adoptivföräldrar. 
Med förståelse för Bowlbys (1969) betoning av barnets förmåga att kunna känna tillit som 
en viktig del i anknytningsprocessen, riskerar internationellt adopterade barn med långa ne-
gativa barnhemserfarenheter att få svårigheter att känna tillit till andra människor och där-
med få en försämrad anknytning till adoptivföräldrarna. Internationellt adopterade barn som 
upplevt långa barnhemsvistelser riskerar i högre grad än andra barn utveckla känslomässiga 
problem (Brand & Brinich 1999). Känslomässiga problem kan jämförelsevis med Brand och 
Brinich (1999) resultera i att adoptivbarnet kan få svårigheter att kontrollera sina känslor. 
Detta kan medföra en försvårad anknytning då det inte är självklart för barnet att söka skydd 
och tröst hos adoptivföräldrarna. Känslomässiga problem hos adoptivbarnet medför svårig-
heter för adoptivföräldrarna att förstå barnets känslouttryck, vilket på sikt riskerar att medfö-
ra en försvårad interaktion med barnet.  
 
Enligt en respondent är internationellt adopterade barn som adopterats vid ett par års ålder är 
från barnhemstiden vana vid att vistas i stora grupper och att sova tillsammans med andra, 
förmågan att ta egna initiativ kan dock på grund av detta vara nedsatt. Det kan därav ta tid 
för de äldre adopterade barnen att knäcka den sociala samspelskoden med andra. Långa 
barnhemsvistelser kan resultera i att adoptivbarnet kan få svårigheter med den sociala inter-
aktionen efter adoptionen, vilket framställs i följande citat:  
 

Man är van att vara i grupp men man kan inte det sociala samspelet till fullo. (In-
tervju A1)  
 

Ett flertal studier framlägger att internationellt adopterade barn riskerar att få svårigheter 
med den sociala interaktionen (Brand & Brinich; Elmund 2007; Pugliese m.fl. 2010). Långa 
barnhemsvistelser kan leda till en nedsatt initiativförmåga hos barnet, vilket är en bidragan-
de riskfaktor till att barnet kan få svårigheter med samspelet till andra människor efter adop-
tionen. Att barnet har en nedsatt initiativförmåga kan enligt en respondent exemplifieras 
genom att barnet efter adoptionen inte vågar förse sig med leksaker utan istället väntar på att 
bli tilldelad något att leka med. Detta beteende kan härstamma från tiden på barnhemmet då 
barnen blev tilldelade leksaker av personal. Ett barns inre arbetsmodeller hjälper barnet att 
förutse omgivningens reaktioner vid invanda situationer och är betydelsefulla vid socialt 
samspel (Bowlby 1969). Ett internationellt adopterat barn som vistats på ett barnhem kan 
jämförelsevis ha byggt upp en inre arbetsmodell där barnet ska förhålla sig passivt för att få 
tillgång till en leksak. Efter adoptionen kan detta beteende uppfattas som att barnet har bris-
ter i initiativförmågan medan barnet på grund av de inre arbetsmodellerna är av uppfattning-
en av att leksakerna ska tilldelas. Detta kan leda till svårigheter i det sociala samspelet då 
barnets verklighetsuppfattning inte stämmer överens med omgivningens. Till följd av ned-
satt initiativförmåga löper internationellt adopterade barn större risk att få svårigheter med 
den sociala interaktionen, vilket kan leda till negativa konsekvenser för anknytningsproces-
sen till adoptivföräldrarna då barnet på grund av de inre arbetsmodellerna kan ha svårt för 
det sociala samspelet.  
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Förberedelser för adoptivföräldrar och stödinsatser för adoptivfamiljen 
Enligt en respondent är det är av yttersta vikt att internationellt adopterade barn får komma 
till föräldrar som är väl förberedda. Det kan vara krävande och svårt för adoptivföräldrarna 
att ta emot ett barn som kan ha en okänd bakgrund. Därav ska adoptivföräldrarna genomgå 
en obligatorisk förberedande föräldrautbildning för att medgivande till adoption ska möjlig-
göras. Den förberedande föräldrautbildningen är en kurs på 30 timmar som vanligtvis är 
indelad på tio veckor. Efter avslutad kurs får föräldrarna ett intyg att utbildningen är genom-
förd och får därmed påbörja en medgivandeutredning i kommunen. Föräldrautbildningen har 
enligt en respondent betoning på att främja samspelet och anknytningen mellan barnet och 
adoptivföräldrarna. Föräldrarna ska få hjälp med att förstå sitt barn bättre och att barnets 
ursprung måste bejakas samt att de erfarenheter som barnet har med sig sedan tidigare kan 
göra det svårt för barnet att anpassa sig efter det att adoptionen har ägt rum. En respondent 
berättar att utbildningen innehåller många reflektionsmoment där deltagarna får diskutera 
med varandra om tankar och känslor inför adoptionen. Utbildningen syftar till att ge de bli-
vande föräldrarna kunskaper om adoption samt förberedas känslomässigt inför adoptionen. 
Utbildningen möjliggör för föräldrarna att tänka över adoptionen ordentligt, vad som kan 
vara svårt och oroande samt ge möjlighet att träffa andra blivande föräldrar i samma situa-
tion. Föräldrarna får även tillfälle att träffa adoptivföräldrar som redan har adopterat för att 
diskutera deras erfarenheter och upplevelser om adoptionen. En respondent beskriver med 
följande citat föräldrautbildningens främsta syfte: 

Det viktigaste är kunskap, insikter och beredskap inför ett adoptivbarns behov och 
det är det som föräldrautbildningen framför allt lägger vikt vid. (Intervju S1)  

Ovanstående citat beskriver viktiga grundstenar i föräldrautbildningen som förbereder adop-
tivföräldrarna inför den kommande rollen som förälder till ett internationellt adopterat barn. 
Studier visar att de blivande adoptivföräldrar uppskattar föräldrautbildningen på så vis att de 
får värdefulla kunskaper om anknytning och samspel med adoptivbarn (Green m.fl. 2005). 
Anknytningskunskaperna från föräldrautbildningen bidrar till att främja ett gott och tryggt 
samspel mellan adoptivföräldrarna och barnet. Barn påbörjar sin anknytningsprocess redan 
vid födseln och innan ett års ålder har starka band skapats till en vårdgivare (Bowlby 1969). 
Internationellt adopterade barn som levt på barnhem har inte alltid haft möjlighet att skapa 
trygga och starka band till en omsorgsperson i tidig ålder. Att adoptivföräldrarna har detta i 
åtanke underlättar enligt en respondent för barnets anknytningsprocess till adoptivföräldrarna 
då barnet eventuellt inte tidigare har erfarit en god anknytning och därmed kan ha svårigheter 
att genomgå denna process. Den förberedande utbildningen bidrar sålunda enligt en respon-
dent till att anknytningen mellan adoptivföräldrarna och barnet underlättas då föräldrarna har 
kunskaper och förståelse om anknytningsprocessen till barnet.  

Adoptivföräldrarna får genom den förberedande föräldrautbildningen information om vart de 
kan vända sig om det skulle uppstå behov av stöd och hjälp vid anknytningssvårigheter eller 
annan problematik relaterat till adoptionen. En respondent betonar att anknytningen i de flesta 
fall fungerar på ett framgångsrikt vis mellan barn och adoptivföräldrar men i de fall då det 
uppstår problem med anknytningen finns det hjälp och stöd att erhålla. Stödinsatser finns till-
gängliga för adoptivföräldrarna på bland annat barnkliniker dit föräldrarna kommer med sitt 
barn 14 dagar efter adoptionen för att göra en medicinsk undersökning av barnet samt för att 
tala med en barnläkare. Barnläkaren kan även vid behov erbjuda vidare kontakter om adoptiv-
föräldrarna har funderingar gällande barnets beteende, språk och andra svårigheter relaterade 
till adoptionen. Vidare finns även kontaktpersoner på Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP) 
som arbetar med just adoptionsrelaterad problematik som vid behov kan erbjuda både adop-
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tivföräldrar och barn stöd. Stödinsatser finns även tillgängliga genom socialtjänstens öppen-
vårdsavdelning samt kuratorer. Adoptivföräldrar kan få stöd och hjälp från flera olika instan-
ser som har särskild kunskap om adoptionsfrågor, dessa stödinsatser fungerar främjande för 
anknytningen mellan adoptivföräldrarna och barnet, vilket beskrivs av en respondent i följan-
de citat:  

Anknytningen kommer igång och barnet kan lämna saker bakom sig och känna att 
det här är en trygghet. För det här är ju det som barnet inte till fullo kanske känner, 
det är här jag ska vara, det är här jag ska stanna. (Intervju A1) 

Ovanstående citat poängterar stödinsatsers betydelse vid främjandet av en god anknytning 
samt svårigheter med samspelet och anknytningen mellan adoptivföräldrarna och barnet. Stu-
dier belyser dock att tillgången på stödinsatser för adoptivföräldrarna är för få och att adoptiv-
föräldrar upplever att deras behov av stödinsatser förbises då bland annat sjukvårdspersonal 
kan sakna kunskap och förståelse för att kunna tillgodose just det behov som en adoptivfamilj 
kan ha till följd av adoptionen (Hallström 2009; Norlin & Bergens Lindqvist 2008). Jämförel-
sevis är för få stödinsatser för adoptivföräldrarna problematiskt då detta kan få konsekvenser 
för såväl föräldrarna, som för barnet. Barnet kan bära med sig upplevelser av en otrygg an-
knytning innan adoptionen som kan innebära långtgående konsekvenser för barnet efter adop-
tionen i form av en försämrad anknytning till adoptivföräldrarna. Om adoptivföräldrarna inte 
kan få det stöd som de är i behov av riskerar de att inte kunna möta och tillgodose barnets 
behov, vilket i sin tur kan ha en negativ påverkan på barnets utveckling. Det är därav av yt-
tersta vikt att stödinsatser finns tillgängliga för adoptivfamiljen då behovet av stöd vanligen är 
större för adoptivföräldrar än föräldrar med biologiska barn då adoptivbarnet kan ha otrygga 
anknytningserfarenheter innan adoptionen (Norlin & Bergens Lindqvist 2008). Stödinsatser är 
således betydande för föräldrarnas känsla av trygghet i sin föräldraroll, vilket främjar skapan-
det av en trygg anknytning och en positiv utveckling för barnet.  

Psykologiska och sociala svårigheter som kan uppstå till följd av adoption 
En viktig iakttagelse i empirin är att det enligt flera respondenter är vanligt förekommande 
att internationellt adopterade barn ifrågasätter sin identitet och funderar kring sin bakgrund. 
Det är enligt en respondent viktigt att låta barnet bejaka sin identitet och få tillgång att söka 
sina rötter om intresse finns för att låta barnet bearbeta sin bakgrund och hitta sig själv. Fun-
deringar kring identiteten kan i vissa fall leda till att barnet ifrågasätter sig själv och sin ad-
optivfamilj, vilket kan yttra sig i att barnet inte följer regler och uppmaningar från adoptiv-
föräldrarna med resonemanget att de inte är barnets riktiga föräldrar, vilket kan vara mycket 
smärtsamt för adoptivföräldrarna att höra. I följande citat beskriver en respondent barnets 
funderingar kring ovanstående problematik:  

Adoptivbarn ifrågasätter ofta sitt sin identitet och sitt ursprung, var kommer jag 
ifrån? (Intervju S2) 

Respondenten beskriver en vanligt förekommande problematik hos adopterade barn som kan 
resultera i psykologiska problem och svårigheter med det sociala samspelet. Enligt Irham-
mar och Cederblad (2006) riskerar internationellt adopterade barn att drabbas av identitets-
problem vilket på lång sikt kan resultera i ett lägre självbefinnande och psykisk ohälsa. En 
respondent belyser att identitetsproblematik påverkar såväl barnets sociala samspel, som 
psykologiska aspekter hos barnet. Identitetsfunderingar kan även leda till en känsla av utan-
förskap hos adoptivbarnet, vilket beskrivs i följande citat:  
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Det kan handla mycket om utanförskap. Det kan vara så att föräldrarna är välutbil-
dade och har lätt för sig och adoptivbarnet har helt andra gener och är kanske mera 
praktiskt och det här synkar kanske inte riktigt och man kan känna sig utanför. (In-
tervju B3) 

Det respondenten påpekar är att utanförskap till följd av identitetsproblematik hos adoptiv-
barnet är en riskfaktor som kan medföra att barnet inte känner sig tillfreds i sin adoptivfa-
milj. Barnets känsla av att inte höra samman med sina adoptivföräldrar och ifrågasätta sin 
tillhörighet kan leda till att barnet inte ser sina adoptivföräldrar som en trygghet. Föräldrar-
nas uppgift är att fungera som en trygg bas för barnet vid behov av skydd, stöd och känslo-
mässig närhet för att främja en god anknytning (Bowlby 2010). Med hänsyn till Bowlbys 
(2010) resonemang om betydelsen av en trygg bas kan tolkning göras att om ett adoptivbarn 
känner att det saknar tillhörighet till sin adoptivfamilj riskerar det att uppleva en känsla av 
utanförskap. Dessa känslor kan leda till att barnet inte söker kontakt och skydd från adoptiv-
föräldrarna, vilket i sin tur hämmar en trygg anknytning mellan barnet och adoptivföräldrar-
na. För att främja en trygg anknytning och en god utveckling hos barnet är det av betydelse 
att barnet får bearbeta sina funderingar kring identiteten. För att minska barnets känsla av 
utanförskap är det av främsta vikt att fokusera på att skapa samhörighet mellan barnet och 
adoptivföräldrarna.  

Flera respondenter klarlägger att en adoption sällan medför en problematik för adoptivbar-
net, det finns dock fall där barnets tidigare upplevelser har resulterat i så stor påverkan att 
problem uppstår efter adoptionen. I de fall då problematik uppstår efter adoptionen grundar 
det sig vanligtvis i barnets anknytnings- och relationssvårigheter till adoptivföräldrarna till 
följd av barnets tidigare barnhemsupplevelser. Dessa relationsproblem kan uppstå på grund 
av att barnets och föräldrarnas samhörighet av någon anledning inte fungerar, som i sin tur 
orsakar sociala svårigheter inom familjen. Vidare kan adoptivbarnet, enligt en respondent, 
ha kontaktproblem och svårigheter att kunna lita på och känna förtroende för andra männi-
skor, vilket även det kan försvåra relationen till adoptivföräldrarna. Relationsproblemen kan 
yttra sig genom bråk i familjen, vandalisering hemma och att barnet uppvisar ett avståndsta-
gande gentemot adoptivföräldrarna. Några av dessa faktorer kan vara att barnet innan adop-
tionen har upplevt undernäring, trauman och understimulans. Andra bakomliggande faktorer 
som kan vara orsak till barnets relationsproblematik är bristfällig kroppskontakt innan adop-
tionen eller ett abrupt uppbrott ur uppväxtmiljön. Relationsproblematik inom familjen kan 
enligt en respondent leda till att unga flickor rymmer hemifrån medan pojkar tenderar att 
hamna i missbruk. Relationsproblemen hos ett adopterat barn kan även yttra sig på så vis att 
barnet kan bli aggressivt, tillbakadraget, oförmögen att följa uppgörelser, får sömnsvårighe-
ter samt är oroligt och okoncentrerat. I de fall då adopterade barn drabbas av relationspro-
blem är det vanligtvis till följd av svåra upplevelser innan adoptionen. I följande citat bely-
ser en respondent relationssvårigheter som kan uppstå hos internationellt adopterade barn: 
 

Det finns i princip alltid med att det är rätt så tung relationsproblematik, mycket 
bråk i familjen och man kan oftast säga någon form av anknytningsstörning, att 
man har svårt med relationer. (Intervju B1)  
 

Till följd av tidigare barnhemsupplevelser riskerar barnets beteendeutveckling att hämmas, 
vilket påverkar barnets förmåga att kunna reglera sina känslor samt att utveckla en trygg 
anknytning till sina adoptivföräldrar (Cederblad 2006). Detta kan tolkas som en bidragande 
faktor till relationsproblem då barnet inte söker stöd, skydd och tröst hos sina adoptivföräld-
rar. När problematik uppstår i en adoptivfamilj rör det sig enligt en respondent vanligtvis om 



29 

 

relationssvårigheter mellan barnet och adoptivföräldrarna. Det förekommer att internatio-
nellt adopterade barn försöker att återskapa bekanta situationer från tiden innan adoptionen 
genom att provocera fram negativa beteenden och situationer som barnet är bekant med se-
dan barnhemstiden (Socialstyrelsen 2007). Med hänsyn till detta kan de relationssvårigheter 
som uppstår i en adoptivfamilj förklaras genom att adoptivföräldrarna får svårt att förstå 
barnets beteende och agerande. Barnets beteenden skapar en känsla av trygghet då dessa 
situationer visserligen är negativa men ändå genererar en känsla av igenkännande för barnet. 
Relationsproblematik kan därav förklaras på det viset att barnet försöker att skapa en bekant 
situation samtidigt som detta kolliderar med föräldrarnas tankar och förväntningar om hur ett 
barn ska bete sig. Det är en förutsättning att adoptivföräldrarna får kunskap om risken att 
barnet provocerar fram negativa beteenden för att på så sätt kunna möta, förstå och hjälpa 
barnet vidare i sin utveckling vilket i sin tur kan verka främjande för familjerelationen. På 
grund av rädsla för separation från sina föräldrar kan barnet uppträda utåtagerande (Bowlby 
2010). Detta kan vara ytterligare en orsak till att det kan uppstå relationsproblem inom adop-
tivfamiljen då barnet har erfarenheter av flertalet separationer och därmed kan känna rädsla 
att återigen tvingas uppleva en separation. Det behöver i detta fall inte finnas något hot om 
separation utan barnet kan på grund av tidigare upplevelser och erfarenheter anta att en sepa-
ration kommer att ske. Därmed riskerar barnet att utveckla ett utåtagerande beteende som 
försvarsmekanism mot rädslan för separation, som i sin tur påverkar relationerna inom fa-
miljen negativt.  

Institutionsbehandling som stöd för adopterade ungdomar 
En av respondenterna på behandlingshemmet belyser att behandlingen är relationsfokuserad 
och består av individanpassade insatser för att tillgodose varje adopterad ungdoms proble-
matik och behov. Samtal är en stor del av behandlingen och ungdomen erbjuds kontakt med 
psykolog, terapeut, kontaktperson samt familjesamtal. Behandlingssamtalen med ungdo-
marna är anknytningsbaserade med syfte att förbättra relationer och samspel med adoptiv-
föräldrarna. Somliga ungdomar mår bättre av att få berätta om sina tidigare upplevelser och 
eventuella trauman medan andra behöver arbeta mer med att förändra sina negativa tanke-
mönster. Till följd av detta arbetar behandlingspersonal med att tillgodose och möta varje 
ungdoms individuella behov. I behandlingen ingår även miljöterapi och ART. Ungdomarna 
ska även i behandlingen få möjlighet att bejaka sin bakgrund och vid intresse erbjudas rot-
sökning för att få information om sin biologiska bakgrund. Ungdomarna på behandlings-
hemmet ska sysselsättas med aktiviteter, gärna utanför institutionsområdet. På så vis lär sig 
ungdomen att interagera i samhället. Detta är viktigt då det är ute i samhället som ungdomen 
har haft problem och det är åter till samhället som ungdomen ska efter avslutad behandling. 
En annan viktig del i behandlingsarbetet är att skapa struktur i ungdomarnas tillvaro, då 
ungdomen tidigare kan ha saknat detta. Struktur medför en känsla av förutsägbarhet och 
ungdomarna vet därav vad som kommer att ske. En av personalens viktigaste uppgifter är att 
konfrontera ungdomens beteende samt att uppmuntra ungdomen vid gott uppförande. Det är 
även av största vikt att ungdomen är delaktig i sin egen behandling, vilket av en respondent 
exemplifieras i följande citat:  

Delaktighet är en av de viktigaste delarna i behandlingen, att Pelle som är inskriven 
ska vara delaktig i sin egen behandling och kunna se att det här skulle jag behöva, 
det här är viktigt för mig. (Intervju B2) 

Det är enligt respondenten en förutsättning att ungdomen är delaktig i behandlingsarbetet. 
Delaktighet i beslutsfattande, planering och behandling har enligt Andreassen (2003) visat 
sig vara betydelsefullt i behandlingsarbetet med ungdomar som är placerade på behand-
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lingshem.  Respondentens uttalande om vikten av att den adopterade ungdomen är delaktig i 
behandlingen stärks således av Andreassens (2003) resonemang om betydelsen av delaktig-
het i behandlingen. Följaktligen leder delaktigheten enligt en respondent till att den adopte-
rade ungdomen upplever sig som en del av behandlingen och motiveras till att följa behand-
lingen som den är planerad. Att ungdomen får vara med och påverka sin situation kan där-
med stärka ungdomens initiativförmåga. Även struktur är en viktig komponent på behand-
lingshem för att skapa en förutsägbar tillvaro för ungdomarna (Andreassen 2003). I relation 
till detta är det viktigt att skapa struktur för de adopterade ungdomarna då en del av deras 
problematik kan grunda sig i att föräldrarna har haft svårigheter med att sätta gränser, vilket 
kan ha lett till en ostrukturerad och otydlig vardag. Struktur kan enligt en respondent bidra 
till att ungdomen på så sätt får en känsla av sammanhang i sin tillvaro, vilket även skapar 
trygghet. Till följd av tidigare erfarenheter, så som avsaknad av en trygg anknytning, innan 
adoptionen riskerar internationellt adopterade barn att utveckla en otrygg anknytning till sina 
adoptivföräldrar (van den Dries m.fl. 2012). Det är således i relation till tidigare genomförda 
studier av vikt att gå till botten med den rådande relationsproblematiken i familjen, för att 
därifrån kunna bygga en trygg och hållbar relation till adoptivföräldrarna. Det centrala i be-
handlingen är enligt en respondent att skapa trygga familjerelationer då adopterade ungdo-
mars problematik vanligtvis är sammankopplad med relationssvårigheter till adoptivföräld-
rarna. En respondent belyser att flera olika teorier och metoder används i behandlingen för 
att främja en positiv förändring hos ungdomen och därmed stärka familjerelationen. Att ar-
beta på detta individanpassade vis i behandlingen verkar främjande för att möta varje enskild 
ungdoms egenskaper och förutsättningar (Andreassen 2003). Med förståelse för att adopte-
rade ungdomar bär med sig olika erfarenheter och upplevelser som påverkar ungdomens 
tillvaro är individanpassad behandling en förutsättning för att möta varje enskild ungdoms 
behov. Detta verkar främjande för att motverka de anknytnings- och relationssvårigheter 
som kan uppstå till följd av en adoption.  

Föräldra- och familjearbete genomsyrar hela behandlingen av ungdomen på behandlings-
hemmet då en stor del av de adopterade ungdomarnas problematik grundar sig i relations-
problem inom familjen och en otrygg anknytning. En målsättning med behandlingen är en-
ligt en respondent att ungdomarna och adoptivföräldrarna ska kunna mötas och utveckla en 
hållbar relation. Behandlingshemmet erbjuder adoptivfamiljen familjesamtal där både adop-
tivföräldrar och ungdomen träffas för att samtala och försöka reda ut sina relationsproblem. 
Målet är att både föräldrarna och ungdomen ska känna att det finns en möjlighet till föränd-
ring. På behandlingshemmet arbetar ett familjeteam tillsammans med adoptivföräldrarna 
medan en kontaktperson arbetar med ungdomen. Adoptivföräldrarna är väl involverade i 
behandlingsarbetet av ungdomen och behandlingshemmet bidrar till att stötta föräldrarna i 
sin föräldraroll. Föräldrarna blir även motiverade och instruerade i att kunna återta de posi-
tioner som föräldrar behöver ha i förhållande till sitt barn samt att skapa en struktur i famil-
jens vardag. Personal på behandlingshemmet har kontinuerlig telefon-, mail- och samtals-
kontakt med föräldrarna under ungdomens behandlingstid. När sedan tiden är mogen för 
föräldrarna och ungdomen att samlas i ett familjesamtal medverkar och företräder familje-
teamet föräldrarna medan en kontaktperson företräder ungdomen i samtalet. Anledningen till 
att båda parter arbetar separat innan samtalet är att de ska få bearbeta situationen och komma 
fram till vad de vill ta upp under kommande familjesamtal, detta för att skapa tydliga ramar 
och en trygghet i samtalet då alla vet vad som ska tas upp under mötet. En respondent beto-
nar betydelsen av att även föräldrarna är delaktiga i behandlingen, vilket exemplifieras i föl-
jande citat:  
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Familjen måste också förändra sig. Det är ju inte Olles problem utan ett familjere-
laterat problem det här, för om familjen ser likadan ut och Olle kommer hem så 
återgår han till det vanliga jättesnabbt. (Intervju B2) 

Det är väsentligt att adoptivföräldrarna är delaktiga i ungdomens behandling för att skapa en 
förbättrad familjerelation. Hög konfliktnivå och relationsproblem till föräldrarna är ett van-
ligt förekommande problem bland institutionsplacerade ungdomar då föräldrarna kan ha 
svårt att sätta gränser och förstå sitt barns problematik (Sarnecki 1996). Familjestödet bidrar 
enligt en respondent till att adoptivföräldrarna praktiskt lär sig att sätta gränser och göra upp 
regler för ungdomen för att därmed stärka deras föräldraroll. Tolkning kan göras att en 
ostrukturerad vardag kan försvåra ungdomens tillvaro. Genom att adoptivföräldrarna lär sig 
att skapa struktur och sätta regler har ungdomen på så vis tydliga ramar att följa, vilket ska-
par en förutsägbarhet och en trygg relation till adoptivföräldrarna. Internationellt adopterade 
barn kan ha svårt att skapa nära relationer till andra då de under de första levnadsåren kan ha 
saknat trygga anknytningspersoner (Pugliese 2010). Detta kan kopplas till adoptivbarnets 
nedsatta förmåga att skapa nära relationer, vilket kan orsaka att anknytningen till adoptivför-
äldrarna försvåras, vilket i sin tur kan leda till att barnets utveckling hämmas. En respondent 
belyser att familjesamtal fungerar främjande för att förbättra relationerna inom familjen och 
därmed på lång sikt gynna en god utveckling för ungdomen. Genom att kunna mötas i sam-
förstånd är målet att lyckas nå en hållbar förändring. Då ungdomen ser att även föräldrarna 
får hjälp och stöd kan detta således leda till att ungdomen inte uppfattar sig vara den enda 
orsaken till familjeproblematiken utan att alla parter är en bidragande faktor i familjesitua-
tionen. Familjesamtalen leder till att adoptivföräldrarna utvecklar en ökad förståelse för 
ungdomens problematik och medför att familjen kan mötas på samma plan.  

SLUTDISKUSSION 
Syftet med denna studie var att, ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv, dels undersöka hur 
adoptivföräldrar förbereds inför adoptionen, dels undersöka vilka stödinsatser som adoptiv-
familjen kan erhålla vid behov. Syftet med studien var även att undersöka psykologiska och 
sociala svårigheter som kan yttra sig hos barnet till följd av adoptionen samt slutligen hur 
institutionsbehandling av adopterade ungdomar är utformad. 

Sammanfattningsvis visar studien att internationellt adopterade barn påverkas av deras tidi-
gare upplevelser innan adoptionen. Tidigare erfarenheter och upplevelser har stor inverkan 
då barnet ska skapa en trygg anknytning till sina adoptivföräldrar. Vid avsaknad av tidigare 
anknytningsobjekt innan adoptionen riskerar barnets anknytning till adoptivföräldrarna att 
försvåras. Likaså kan återupprepade separationer medföra svårigheter i relationsskapandet 
till adoptivföräldrarna. Återupprepade separationserfarenheter tenderar att skapa en osäker-
het hos adoptivbarnet och en rädsla för ytterligare separationer. För att främja en god an-
knytning till adoptivbarnet och få ökad kunskap om adoption ska de blivande adoptivföräld-
rarna genomgå en obligatorisk föräldrautbildning. Utbildningen medför att adoptivföräldrar-
na uppmärksammas på betydelsen av att bejaka barnets ursprung och tidigare upplevelser 
för att främja en god anknytning till barnet. Ytterligare stöd kan erhållas efter adoptionen i 
de fall det uppstår relationssvårigheter och problematik i anknytningsprocessen mellan ad-
optivföräldrarna och barnet, som på sikt riskerar att resultera i en destruktiv utveckling hos 
barnet. En destruktiv utveckling hos adoptivbarnet kan i sin tur leda till att barnet utvecklar 
en psykologisk eller social problematik. Identitetsproblematik, utanförskap och relationssvå-
righeter inom familjen är alla vanligt förekommande faktorer hos adopterade ungdomar med 
psykologiska och sociala svårigheter. Vid problematik av sådant slag kan den adopterade 
ungdomen bli behandlingshemsplacerat på en institution särskilt inriktad på adoptionspro-
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blematik för att komma till rätta med den destruktiva utveckling som uppstått till följd av 
adoptionen och skapa en förbättrad relation och samspel inom familjen.  

Vidare följer en skisserad figur för en överskådlig beskrivning av hur en internationell adop-
tion kan påverka barnets uppväxt och utveckling. Figuren utgår från fall då barnet har bris-
tande anknytningserfarenheter från tiden innan adoptionen. Figurens övre del beskriver pro-
cessen då barnet utvecklar en trygg anknytning till sina adoptivföräldrar medan den undre 
beskriver det händelseförlopp som grundar sig i de fall barnet utvecklar en otrygg anknyt-
ning till adoptivföräldrarna.  

Bristande 
anknytning

(X1)

Trygg 
anknytning till 

adoptivföräldrarna
(X2)

Gynnsam psykologisk och 
social utveckling

(X3)
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Otrygg anknytning till 
adoptivföräldrarna
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Psykologiska och sociala 
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Relationsproblematik
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Internationell 
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Figur 1. Adoptionens påverkan ur två perspektiv – barnets uppväxt och gynnsamma respektive destruktiva utvecklingsförlopp samt behandlingsinsats.  

 

En internationell adoption innebär möjligheter för ett barn att skapa nya förutsättningar i en 
trygg uppväxtmiljö (Z1). Med bakgrund av tidigare upplevelser innan adoptionen riskerar 
adoptivbarnet att ha erfarenheter av bristande anknytning innan adoptionen (X1), vilket 
kommer att påverka barnet även efter adoptionen. I de allra flesta fall utvecklar adoptivbar-
net, trots svåra anknytningserfarenheter, en trygg anknytning till sina adoptivföräldrar (X2). 
En trygg anknytning till adoptivföräldrarna bidrar till att barnet utvecklas gynnsamt såväl 
psykologiskt, som socialt (X3). Detta i sin tur leder till social anpassning med givande rela-
tioner och positivt samspel med andra människor (X4). En gynnsam utveckling hos adoptiv-
barnet leder till självbestämmanderätt och självständighet, som förhoppningsvis består livet 
ut (Z2). Det finns dock fall då ett internationellt adopterat barn utvecklar en otrygg anknyt-
ning till sina adoptivföräldrar till följd av tidigare upplevelser innan adoptionen (Y1). I de 
fall ett internationellt adopterat barn har bristande anknytningserfarenheter innan adoptionen 
kan detta försvåra anknytningsprocessen mellan barnet och adoptivföräldrarna, vilket riske-
rar att resultera i en otrygg anknytning (Y2). En otrygg anknytning har stor påverkan på bar-
nets utveckling och kan sålunda leda vidare till att barnet utvecklar psykologiska och sociala 
svårigheter (Y3). Dessa svårigheter kan orsaka relationsproblematik mellan barnet och adop-
tivföräldrarna då båda parter kan få svårt att förstå varandra och mötas på ett gemensamt 
plan (Y4). Det är under tonåren som dessa problem vanligtvis uppstår. Till följd av svår rela-
tionsproblematik och medförande konsekvenser av detta kan ungdomen bli behandlings-
hemsplacerad med syfte att förändra ungdomens destruktiva beteende för en positiv utveck-
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ling (Y5). I de fall då behandlingen avbryts eller inte ger önskat resultat riskerar ungdomen 
att återigen falla tillbaka till problematiken av en bristande anknytning (Y1). Som följd av 
detta riskerar ungdomen att återigen uppleva otrygghet i anknytningen till adoptivföräldrar-
na (Y2), vilket på sikt kan leda till försvårad psykologisk och social problematik (Y3). Detta 
kommer i sin tur leda till ytterligare relationsproblematik mellan adoptivföräldrarna och 
ungdomen (Y4). I de fall då behandlingen fullföljs och uppnår ett önskat resultat utvecklas 
ungdomen gynnsamt och blir en trygg och självständig individ (Z2). Nedan följer en teore-
tisk och mer utförlig diskussion som är återspeglad i ovanstående figur. 

Adoptivbarnets tidigare upplevelser och erfarenheter har stor inverkan på barnets utveckling 
och förmåga att kunna skapa en trygg anknytning till sina adoptivföräldrar. Adoptivbarnet 
kan ha saknat trygga anknytningspersoner vilket kan medföra att de helt har gått miste om 
den närhet och trygghet som ett barn är i behov av i tidig ålder för att utvecklas gynnsamt. 
Avsaknad av trygga anknytningsobjekt tidigt i livet kan vara en bidragande faktor till att 
barnet riskerar att utveckla en otrygg anknytning till sina adoptivföräldrar (van den Dries 
m.fl. 2008). Mot bakgrund av tidigare forskning framkommer det att ett barn som adopteras 
innan ett års ålder tenderar att utveckla en god anknytning till sina adoptivföräldrar jämfört 
med barn som adopteras vid ett par års ålder (van den Dries m.fl. 2008). Av respondenterna 
på behandlingshemmet framkommer det dock att även barn som adopteras innan ett års ålder 
riskerar att få svårigheter att utveckla en god anknytning till sina adoptivföräldrar då barnet 
påverkas av tidigare upplevelser oavsett ålder. Resultaten i denna studie tyder på att det inte 
enbart är barnets ålder utan även flertalet andra faktorer spelar in för att barnet ska utveckla 
en trygg anknytning till sina adoptivföräldrar. Har barnet upplevt en god anknytning till en 
vårdare under barnhemstiden ökar möjligheten att barnet återigen kan skapa goda anknyt-
ningar efter adoptionen. Barn som å andra sidan inte har knutit an innan adoptionen riskerar 
att få det svårare att kunna skapa en god och trygg anknytning till sina adoptivföräldrar. 
Frånvaro av tidiga anknytningsobjekt är en riskfaktor i skapandet av en trygg anknytning 
och goda relationer till adoptivföräldrarna. Trygghet och skydd från adoptivföräldrarna kan 
däremot fungera som skyddsfaktorer för barnet för att skapa en god anknytning och därmed 
trygga relationer till adoptivföräldrarna. Det tål att poängteras att även barn som haft en 
trygg anknytning innan adoptionen inte garanteras en trygg anknytning till sina adoptivför-
äldrar. Detta då barnet har varit med om flertalet separationer från betydelsefulla omsorgs-
personer på grund av adoptionen som påverkar skapandet av trygga relationer. Återupprepa-
de separationer medför en påtaglig risk för barnet att drabbas av separationsångest. Adoptiv-
föräldrarna behöver vara medvetna om tidigare separationers påverkan på barnet och ha för-
ståelse för barnets rädsla för ytterligare separationer. Det är betydelsefullt att adoptivföräld-
rarna lägger stor vikt på att ge barnet närhet och trygghet, speciellt under den första tiden 
efter adoptionen, för att inge barnet en känsla av trygghet i den nya familjen.  

Av empirin framkommer det att internationellt adopterade barn ha flera upplevelser och er-
farenheter från tiden innan adoptionen med sig till den nya familjen som påverkar anknyt-
ningen och samspelet till adoptivföräldrarna. För att skapa så goda förutsättningar som möj-
ligt för att kunna möta ett adoptivbarn som kommer till ett nytt land är förberedelser och 
stödinsatser av huvudsaklig betydelse. Då föräldrarna förvärvar kunskaper genom den obli-
gatoriska föräldrautbildningen främjar detta ett gott samspel mellan barnet och adoptivför-
äldrar samt ökar adoptivföräldrarnas förståelse för adoption och kringliggande omständighe-
ter i samband med att barnet kommer till ett nytt land. Föräldrautbildningen innehåller mo-
ment där föräldrarna bland annat får reflektera kring barnets ursprung. Dessa reflektioner 
medför att adoptivföräldrarna blir mer uppmärksamma på sina innersta känslor kring just 
adoptionen och förbereder dem känslomässigt inför barnets ankomst. Även diskussion med 
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tidigare adoptivföräldrar kan bidra till att de kommande adoptivföräldrarna får en större och 
djupare insikt i hur det är att vara adoptivförälder. Samtal med tidigare adoptivföräldrar har 
visat sig vara mycket givande inför den kommande rollen som adoptivförälder (Green m.fl. 
2005). Det centrala i deltagandet i föräldrautbildningen är att bejaka adoptivbarnets ursprung 
och få kunskap om hur detta kan ligga till grund för svårigheter som kan uppkomma i an-
knytning, samspel och relation med barnet. Frånvaro av detta stöd kan få långtgående kon-
sekvenser för adoptivbarnets utveckling då föräldrarna inte har den kunskap och förståelse 
som är nödvändig under ett adoptivbarns uppväxt.  

Resultatet visar vidare att det finns flera olika verksamheter som erbjuder adoptivföräldrar 
stöd i de fall problem uppstår till följd av adoptionen. Tidigare forskning i denna studie po-
ängterar emellertid att stödinsatser riktade till just adoptivföräldrar och deras barn är alltjämt 
för få (Norlin & Bergens Lindqvist 2008). Denna brist på stödinsatser är inte förenliga med 
Socialtjänstlagen 5. kap. 1 § som lagstadgar socialnämndens skyldighet att tillhandahålla 
stödinsatser för adoptivfamiljer vid behov. Betydelsen av att ha väl förberedande föräldraut-
bildningar och stödinsatser vid behov är betydelsefullt för att föräldrarna ska kunna förstå 
och möta adoptivbarnet och därmed främja en god utveckling för barnet. Om adoptivföräld-
rar inte erhålls den kunskap som är av vikt för att tillgodose adoptivbarnets speciella behov 
riskerar barnet att få svårigheter med att skapa en trygg anknytning till föräldrarna. Detta 
kan i sin tur medföra att medföra att relationsproblem utvecklas mellan barnet och adoptiv-
föräldrarna. Tidiga stödinsatser kan reducera risken för en otrygg anknytning och på sikt en 
destruktiv utveckling hos barnet, stödinsatserna kan även bidra till att adoptivföräldrarna 
känner sig trygga i sin föräldraroll, vilket kan främja en positiv utveckling hos barnet (Nor-
lins & Bergens Lindqvist 2008).  

Studier visar att internationellt adopterade ungdomar är överrepresenterade inom behand-
lingshemplaceringar och att problemen främst är relaterade till psykisk ohälsa (Vinnerljung 
1999). Det tål beaktas att resultatet i denna studie emellertid påvisar att adopterade ungdo-
mar som är placerade på behandlingshem till största del, enligt respondenterna på behand-
lingshemmet, är placerade på grund av relationssvårigheter inom familjen, vilket är en mot-
sättning till Vinnerljungs (1999) studie.  De psykologiska svårigheter som framkommit i 
studien är att behandlingshemsplacerade adopterade ungdomar kan uppleva identitetsvårig-
heter, som i sin tur kan leda till psykisk ohälsa om dessa inte bearbetas.  

Internationellt adopterade barn riskerar att uppleva osäkerhet i sin identitet, vilket kan resul-
tera i lägre självbefinnande och psykisk ohälsa hos barnet (Irhammar & Cederblad 2006). En 
respondent betonar betydelsen av att låta adoptivbarnet bejaka sin bakgrund och få möjlighet 
att söka sina rötter. Ett adopterat barn kan ha svårigheter i att känna tillhörighet i sin nya 
familj och den kringliggande miljön. Även om barnet har kännedom om tiden innan adop-
tionen riskerar barnet ändå att känna rotlöshet och osäkerhet i var det egentligen hör hemma. 
Barnet kan enligt en respondent likaså ha funderingar om vad som har hänt innan adoptio-
nen och hur livet skulle sett ut om barnet inte hade blivit adopterat. Att som barn uppleva 
dessa känslor kan skapa frågor kring identiteten, vilket kan resultera i psykologiska svårig-
heter om barnet inte får hjälp med att bearbeta detta (Irhammar & Cederblad 2006; Social-
styrelsen 2008). Adoptivbarnet behöver därför få utrymme att få bearbeta sina tankar kring 
sin identitet och bakgrund för att på så sätt reducera risken att känna osäkerhet och tvivla på 
sitt eget jag. Identitetsproblematik hos internationellt adopterade barn kan på så vis resultera 
i en känsla av utanförskap hos barnet. En respondent belyser att adoptivbarnet inte har sam-
ma gener som sina adoptivföräldrar, vilket kan innebära att barnet har andra förutsättningar 
och kvalitéer jämfört med adoptivföräldrarna. Till följd av detta kan barnet uppleva känslor 
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av att inte känna tillhörighet i sin nya familj, vilket vidare kan resultera i att barnet och ad-
optivföräldrarna mister förmågan att utveckla goda relationer då barnet inte känner trygghet 
och välbefinnande i relationen till sina adoptivföräldrar. Brist på trygghet kan på så vis re-
sultera i att barnet inte söker den naturliga kontakt och skydd från sina adoptivföräldrar som 
ett barn är i behov av. Avsaknad av skydd, närhet och stöd till följd av brist på känsla av 
tillhörighet motverkar skapandet av en trygg anknytning (Bowlby 1988) som på sikt kan 
leda till att barnet risker att utveckla relationssvårigheter till sina adoptivföräldrar.  

När det uppstår psykologiska och sociala svårigheter för en adopterad ungdom härrör det 
enligt flera respondenter vanligtvis från relationsproblematik i adoptivfamiljen till följd av 
en otrygg anknytning. Behandlingshem som är inriktade på adopterade ungdomars proble-
matik arbetar främst för att stärka relationerna inom familjen och på så vis främja en positiv 
förändring och utveckling hos ungdomen. I behandlingen är struktur en förutsättning för att 
skapa en tydlig och förutsägbar tillvaro för ungdomen (Andreassen 2003). Då behandlings-
hemsplacerade adopterade ungdomar vanligtvis kommer från hem med relationsproblematik 
kan strukturen i hemmet vara otydlig, vilket kan leda till förvirring och osäkerhet hos ung-
domen som därmed kan sakna en känsla av sammanhang. Anknytningsproblematik inom 
familjen kan medföra svårigheter att skapa struktur i vardagen då ungdomen inte tar till sig 
uppmaningar från adoptivföräldrarna på grund av bristande tillit och förtroende till följd av 
en otrygg anknytning. Tydliga ramar och strukturer är en förutsättning för att underlätta för 
ungdomen att skapa goda relationer till adoptivföräldrarna. 

Det väsentliga i behandlingen för ungdomar som är placerade på behandlingshem är att ska-
pa trygga relationer till sina adoptivföräldrar. Familjearbete verkar främjande för att förbätt-
ra relationen mellan ungdomen och adoptivföräldrarna. Vägen till goda relationer kan vara 
en lång och tidskrävande process för internationellt adopterade ungdomar att nå (van den 
Dries 2008). Då denna process kan ta lång tid är stöd till både ungdomen och adoptivföräld-
rar av vikt för att underlätta skapandet av trygga relationer till varandra och på så vis främja 
en positiv och gynnsam utveckling för ungdomen. Målsättningen med behandlingen är att 
den positiva utvecklingen och de förbättrade familjerelationerna ska vara bestående över tid, 
vilket ställer höga krav på behandlingen. Det kan skönjas en samstämmighet i denna studie 
gällande att det inte endast är hos ungdomen som problematiken ligger utan att även adop-
tivföräldrarna behöver hjälp med att förändra den destruktiva utvecklingen i familjen. Del-
aktigheten i behandlingen utvecklar en förståelse och helhetssyn hos adoptivföräldrarna an-
gående ungdomens ogynnsamma utveckling som har resulterat i relationsproblematik inom 
familjen. 

Behandlingshem inriktade på adopterade ungdomar med problematik är betydelsefullt, sam-
tidigt tåls att poängteras att dessa ungdomar vanligtvis har upplevt flera separationer tidigare 
i livet som kan ha påverkar dem negativt. I och med en placering på ett behandlingshem 
tvingas ungdomen att återigen separeras från sin hemmiljö. Vid utskrivning från behand-
lingshemmet är ytterligare en separation för ungdomen oundviklig. Det är viktigt att ungdo-
men får med sig tillräckligt med kunskaper från behandlingen för att kunna förhålla sig till 
sina tidigare separationsupplevelser samt kunna hantera ännu en separation och de eventuel-
la konsekvenser som detta kan medföra.  

Studiens praktiska implikationer och förslag på vidare forskning  
Resultatet i denna studie har med hjälp av de professionellas syn, erfarenheter och upplevel-
ser bidragit till att öka kunskapen om internationell adoption samt vad detta kan innebära för 
konsekvenser för adoptivbarnet. Studien bidrar till att ämnet aktualiseras och ger en ökad 
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kunskap kring den problematik som kan uppstå till följd av en internationell adoption. Stu-
dien ger även en ökad förståelse för adoptivföräldrarna för att kunna tillgodose adoptivbarns 
specifika behov. Ökade kunskaper kring det studerade problemområdet bidrar till att möjlig-
göra en positiv anknytningsprocess och en gynnsam utveckling för adoptivbarnet då adop-
tivföräldrarna får en djupare förståelse angående vikten av särskild närhet till barnet, särskilt 
under den första tiden efter adoptionen. På vis kan denna studie vara av intresse för såväl 
adoptivföräldrar, adoptivbarn och verksamheter som arbetar med adoption.  

Separation är en återkommande nämnare vid studerandet av svårigheter som kan uppstå till 
följd av adoption. Således är det centralt att vidare bedriva forskning med fokus på separa-
tionens betydelse och inverkan på adoptivbarnets anknytningsförmåga och samspel då sepa-
ration enligt resultatet av denna studie får långtgående konsekvenser för det adopterade bar-
net. Kvalitativa intervjuer med barn och ungdomar som har det gemensamt att de är adopte-
rade kan bidra till en ökad kunskap och förståelse om detta problemområde.  
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BILAGA I.  

Intervjuguide I – Adoptionscentrum  

Inledning  

1. Hur länge har du arbetat här?  

2. Vad har du för utbildning?  

3. Hur är er verksamhet uppbyggd? 

4. Hur många arbetar här? 

5. Samarbetar ni med andra myndigheter och organisationer?  

6. Hur många internationella adoptioner sker per år i Sverige?  

7. Hur många av dessa familjer i Sverige kommer ni i kontakt med? 

8. Hur länge har ni i genomsnitt kontakt med adoptivfamiljen i Sverige under hela 
   adoptionsprocessen och efter?  

9. Vilka länder kommer vanligtvis barnen ifrån?  

10. Hur gamla är barnen i genomsnitt när de blir adopterade?  

11. Hur ser könsfördelningen ut bland adoptivbarnen? 

12. Var är det vanligast att barnen adopteras ifrån? Exempelvis fosterhem, barnhem  
    eller annat. 

13. Vad har du för kunskaper och erfarenheter om de barnhem som barnen vistas på  
innan adoptionen?  

Nationella riktlinjer  

14. Finns det några grundläggande nationella riktlinjer i Sverige angående interna- 
    tionell adoption som ni har direkt anknytning till i ert arbete?  

15. Hur är dessa riktlinjer utformade? 

16. Görs det någon utvärdering om dessa riktlinjer följs?  

17. Fungerar riktlinjerna i praktiken? 

Adoptionsprocessen  

18. Hur går en adoption till?  

19. Hur lång tid tar det i genomsnitt innan en adoption är klar? 

20. Hur många personer är inblandade vid hanteringen av barnet vid en adoption? 
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21. Hur tillgodoses barnperspektivet i adoptionsprocessen? 

22. Hur tror du att barnet påverkas av att adoptionsprocessen är kort jämfört med lång? 
    

Förberedelser för föräldrarna   

23. Finns det någon speciell förberedande utbildning för adoptivföräldrar innan barnet 
   har anlänt för att kunna främja ett gott samspel och anknytning mellan sig och 
   barnet? 

24. Hur ser i så fall denna utbildning ut och vad innehåller den?  

25. Hur kan du se att denna utbildning hjälper föräldrarna i sin föräldraroll? 

26. Görs någon uppföljning för att se att utbildningen fungerar främjande för samspelet 
   och anknytningen mellan adoptivbarn och adoptivföräldrar? 

Stödinsatser 

27. Vid kontakt med adoptivföräldrarna angående ett adoptivbarns problembeteende, 
   vilket beteende är enligt dig vanligast förekommande hos adoptivbarn?  

28. Vad finns det för stödinsatser för barn och adoptivföräldrar som kan vara till hjälp 
   om problem uppstår? 

29. Förekommer det enligt dig problem i samspelet och anknytningen mellan barn och 
   adoptivföräldrar?  

30. Hur yttrar sig dessa eventuella anknytnings – och samspelsproblem?  

31. Kan ni i så fall erbjuda stöd för dessa anknytnings – och samspelsproblem? 

32. Hur går i så fall dessa stödinsatser till?  

33. Hur upplever du att stödinsatserna vid anknytnings – och samspelsproblem hjälper 
   barnet?  

34. Hur upplever du att stödinsatserna hjälper föräldrarna?  

Avslutning 

35. Har du något att tillägga?  
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 BILAGA II.  

Intervjuguide II - Behandlingshem för adopterade ungdomar 

Inledning 

1. Hur länge har du arbetat här?  

2. Hur många arbetar här? 

3. Vad har du för utbildning?  

4. Vad har du för arbetsuppgifter?  

5. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?  

6. Hur är ert behandlingshem uppbyggt? 

7. Samarbetar ni med andra myndigheter och organisationer?  

8. Hur många ungdomar bor här? 

9. Hur ser könsfördelningen ut bland ungdomarna?  

10. Hur länge stannar i genomsnitt ungdomen på ert hem? 

11. Hur kommer det sig att behandlingshemmet blivit specialiserade på just adopterade 
ungdomar?  

12. Vad kan adopterade ungdomar ha för behandlingsbehov som inte andra ungdomar 
kan tänkas ha?  

13. Hur ser en vanlig dag för ungdomarna ut?  

14. Vilka behandlingsprogram använder ni er av?  

15. Vad innehåller behandlingsprogrammen för olika moment?   

16. Hur är behandlingsprogrammen utformade för att tillgodose just adoptivbarns be-
hov? 

17. Hur ser uppföljningen av ungdomen ut efter vistelsen hos er?  

Problembeteende 

18. Vilka problem är vanligast bland ungdomarna som kommer hit? 

19. Hur yttrar sig dessa problem?  

20. Vilka bakomliggande orsaker kan du se till att ungdomen utvecklar problem? 

Stödinsatser 

21. Erbjuder ni ungdomarna några stödinsatser?  
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22. Vilka stödinsatser erbjuder nu ungdomarna? 
 

23. Hur kan du se att dessa stödinsatser fungerar?  
 

24. Hur ser kontakten med ungdomarnas adoptivföräldrar ut?  
 

25. Erbjuds adoptivföräldrarna något stöd av er vid behov?  
 

26. Upplever du att det förekommer anmärkningsvärda svårigheter i samspelet och an-
knytningen mellan ungdomen och adoptivföräldrar? 

 
27. Hur yttrar sig dessa eventuella anknytnings- och samspelsproblem?  

 
28. Kan ni i så fall erbjuda båda parter stöd för dessa anknytnings- och samspelspro-

blem? 

29. Hur går i så fall dessa stödinsatser till?  

30. Hur upplever du att stödinsatserna vid anknytnings- och samspelsproblem hjälper 
ungdomen?  

31. Hur upplever du att stödinsatserna hjälper föräldrarna?  

32. Görs det någon utvärdering av ert arbete med ungdomarna och deras föräldrar?  

Avslutning 

33. Har du något att tillägga?  
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BILAGA III.  

Intervjuguide III – Familjerätten på Socialtjänsten 

Inledning  

1. Hur länge har du arbetat här?  

2. Vad har du för utbildning?  

3. Hur många arbetar med adoptionsfrågor på socialtjänsten? 

4. Samarbetar ni med andra myndigheter och organisationer?   

5. Hur många internationella adoptioner sker per år i Sverige?  

6. Hur många familjer är ni i kontakt med? 

7. Hur länge har ni i genomsnitt kontakt med adoptivfamiljen i Sverige under  
   och efter adoptionen?  

8. Hur gamla är barnen i genomsnitt när de blir adopterade?  

9. Vad har du för kunskaper och erfarenheter om de barnhem som barnen vistas på in-
nan adoptionen?  

Nationella riktlinjer  

10. Finns det några grundläggande nationella riktlinjer i Sverige angående interna- 
   tionell adoption som ni har direkt anknytning till i ert arbete?  

11. Hur är dessa riktlinjer utformade? 

12. Görs det någon utvärdering om dessa riktlinjer följs?  

13. Fungerar riktlinjerna i praktiken? 

Adoptionsprocessen  

14. Hur går en adoption till?  

15. Hur lång tid tar det i genomsnitt innan en adoption är klar? 

16. Hur många personer är inblandade vid hanteringen av barnet vid en adoption? 

17. Hur tillgodoses barnperspektivet i adoptionsprocessen? 

18. Hur tror du att barnet påverkas av att adoptionsprocessen är kort jämfört med lång? 
    

Förberedelser för föräldrarna   

19. Finns det någon speciell förberedande utbildning för adoptivföräldrar innan barnet 
   har anlänt för att kunna främja ett gott samspel och anknytning mellan sig och 
   barnet? 
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20. Hur ser i så fall denna utbildning ut och vad innehåller den?  

21. Hur kan du se att denna utbildning hjälper föräldrarna i sin föräldraroll? 

22. Görs någon uppföljning för att se att utbildningen fungerar främjande för samspelet 
   och anknytningen mellan adoptivbarn och adoptivföräldrar? 

Stödinsatser 

23. Vid kontakt med adoptivföräldrarna angående ett adoptivbarns problembeteende, 
   vilket beteende är enligt dig vanligast förekommande hos adoptivbarn?  

24. Vad finns det för stödinsatser för barn och adoptivföräldrar som kan vara till hjälp 
   om problem uppstår? 

25. Förekommer det enligt dig problem i samspelet och anknytningen mellan barn och 
   adoptivföräldrar?  

26. Hur yttrar sig dessa eventuella anknytnings – och samspelsproblem?  

27. Kan ni i så fall erbjuda stöd för dessa anknytnings – och samspelsproblem? 

28. Hur går i så fall dessa stödinsatser till?  

29. Hur upplever du att stödinsatserna vid anknytnings – och samspelsproblem hjälper 
   barnet?  

30. Hur upplever du att stödinsatserna hjälper föräldrarna?  

Avslutning 

31. Har du något att tillägga?  

 
 


