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Sammanfattning: 
I internationella studier har man sett kopplingar mellan ouppfyllda förväntningar 
och stress hos adoptivföräldrar, man har även sett kopplingar till depression. Inga 
liknande studier på adoptivföräldrars förväntningar har gjorts i svensk kontext. 
Syftet med denna studie är därför att undersöka adoptivföräldrars tankar och 
förväntningar om föräldraskapet, innan adoptionen, efter adoptionen och i 
framtiden. Empiri insamlades genom semistrukturerade intervjuer med 
adoptivföräldrar samt yrkesverksamma som möter dessa föräldrar i en stödjande 
roll. Slutsatserna man kan dra av studien är att föräldrarna hade generellt sett höga 
förväntningar och de vars förväntningar inte infriades upplevde tiden efter 
adoptionen som mycket svår och kände sig idag utbrända samt hade större oro inför 
framtiden. 
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1. Inledning 
Adoptioner har skett i alla tider men i olika former och av olika anledningar. Sverige fick 
sin första adoptionslag år 1918, och under lång tid adopterades bara svenska barn. Det var 
först under 1950-talet som man började adoptera utländska barn. Sverige har länge varit 
ett av de länder som har adopterat flest barn per invånare. Idag är cirka 56 000 svenskar 
internationellt adopterade, ungefär hälften är barn (Socialstyrelsen, 2014). Det främsta 
motivet för att adoptera barn var under de första decennierna att man ville ta hand om 
föräldralösa barn. Detta har förändrats alltmer till att adoptioner blev ett sätt att hjälpa par 
i västvärlden som inte kunde få egna barn (Lindblad, Hjern & Vinnerljung, 2003). Denna 
förändring i motiv för att adoptera ett barn har inneburit att de etiska aspekterna har 
hamnat i fokus. De internationella adoptionerna har blivit kritiserade utifrån många olika 
motiv. Framförallt menar man att proceduren är en ny form av kolonialism och det har 
även avslöjats att det förekommit handel med barn. Det har även framförts kritik mot att 
adopterade barn rycks loss från sin kultur och historia (Lindblad et al., 2003). 
 
På senare år har det även skett en stor förändring inom den internationella 
adoptionsverksamheten på andra sätt. De nationella adoptionerna har ökat tack vare högre 
socioekonomisk status för många mödrar vilket har gjort att fler mödrar har kunnat 
behålla sina barn. Detta har gjort att det idag finns ungefär tre gånger fler vuxna som vill 
adoptera än vad det finns tillgängliga barn för internationell adoption. Majoriteten av de 
barn som idag adopteras internationellt har kända särskilda behov. Detta gör att det kan 
vara svårt att hitta familjer som kan och vill adoptera barnen (Socialstyrelsen, 2014). 
 
För majoriteten av adoptivbarnen går det bra (Socialstyrelsen, 2007; Chesney, 2008; Foli, 
2010; Barth & Miller, 2000; Wijedasa & Selwyn, 2017; Viana & Welsh, 2010) och 
adoption är att betrakta som en skyddsfaktor och inte en riskfaktor (Socialstyrelsen, 2007). 
Trots detta är internationellt adopterade barn två till tre gånger överrepresenterade i 
kliniska material inom barn- och ungdomspsykiatri, psykiatri samt i social dygnsvård 
(SOU 2003:49). I en svensk nationell studie har man undersökt livssituationen för barn 
som adopterats mellan 1968-1975. De jämfördes med befolkningen i övrigt i samma ålder. 
De fann då att de adopterade oftare led att psykisk ohälsa och var i större utsträckning 
beroende av försörjningsstöd. Utbildningsgraden var lika hög i jämförelse med 
jämförelsegruppen, men lägre om man anpassade det för socioekonomisk status (Lindblad 
et al., 2003). 
 
I forskning kring hur adopterade barn anpassar sig läggs ofta mycket fokus på barnens 
egenskaper, erfarenheter, utveckling och adoption och lite fokus läggs på 
adoptivförälderns erfarenheter och tankar (McKay, Ross & Goldberg, 2010). Förutom vad 
barnet bär med sig i bagaget spelar föräldrarna stor roll för barnets utveckling. Föräldrars 
förväntningar har t.ex. betydelse för hur det blir för familjen när barnet väl anländer till 
familjen. Detta föräldraperspektiv är ovanligt i forskning kring adoptioner, trots att studier 
visar att förälderns inverkan är mycket avgörande för hur det går för barnet och familjen. 
Chesney (2008) menar att det glapp som finns mellan de förväntningar som föräldrar hade 
innan adoptionen, och de erfarenheter de fick efter adoptionen, var det som starkast kunde 
förutspå graden av stress i familjen. Mycket stress i familjen skapade en förhöjd risk för 
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att adoptionen skulle avbrytas. Detta samband stöds också av andra studier (Moyer & 
Goldberg, 2015; Viana & Welsh, 2010; Foli, South, Lim & Hebdon, 2013; Payne, Fields, 
Meuchel, Jaffe & Jha, 2010).  
 
Man har även sett kopplingar mellan ouppfyllda förväntningar och depression hos 
adoptivföräldrar (Foli, South, Lim & Hebdon, 2013; Foli, 2010). Särskilt mycket stress 
orsakas om barnet har beteendeproblem som föräldrarna inte hade räknat med (Chesney, 
2008). Liknande forskning är ännu inte gjord i Sverige. Resultaten från USA är inte direkt 
överförbara på en svensk kontext då vår samhällsstruktur är annorlunda uppbyggd. 
Eftersom ouppfyllda förväntningar alltså kan påverka barnet mycket negativt är det viktigt 
att undersöka svenska adoptivföräldrars förväntningar och tankar om föräldraskapet. Detta 
är särskilt angeläget då adopterade barn är en utsatt och sårbar grupp. 
 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka adoptivföräldrars tankar och förväntningar om 
föräldraskapet. 
 

1.1.1 Frågeställningar 
• Vilka tankar och förväntningar har föräldrarna innan adoptionen? 
• Vilka tankar har föräldrarna om tiden efter adoptionen? 
• Vilka tankar har föräldrarna om framtiden? 
 

1.1.2 Avgränsning 
Denna studie kommer endast undersöka föräldrar som gjort en internationell adoption i en 
svensk kontext och som sökt hjälp för sitt föräldraskap.  
 

2. Bakgrund  

2.1 Adoptionsprocessen  
När föräldrarna bestämt sig för att adoptera ett barn tar de kontakt med socialtjänsten som 
ansvarar för att föräldrarna är förberedda och lämpliga föräldrar. Föräldrarna ska genomgå 
en medgivandeutredning och en föräldrautbildning. Socialnämnden ska ta ett 
medgivandebeslut (mfof.se, 2018). När föräldrarna har fått ett medgivandebeslut kan de ta 
kontakt med adoptionsorganisationer i Sverige som är auktoriserade av Myndigheten för 
Familjerätt och Föräldraskapsstöd. De vägleder och hjälper föräldrarna tills adoptionen är 
genomförd. När föräldrarna fått ett barnbesked, det vill säga ett svar från myndigheterna i 
landet dit de skickat sin ansökan, får de tillgänglig information om barnet (mfof.se, 2018).  
 
När föräldrarna fått barnbesked ska informationen om barnet skickas till socialnämnden 
för att de ska se att barnet överensstämmer med det medgivandet föräldrarna har fått och 
för att se att föräldrarnas situation inte har förändrats. Därefter kan ett samtycke ges till att 
adoptionsförfarandet får fortsätta (mfof.se, 2018). När samtycket lämnas erbjuds 
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föräldrarna ett förberedelsesamtal med fokus på det barn som ska tas emot 
(Socialstyrelsen, 2014). 
 
Efter samtycket får föräldrarna vänta på resebesked från adoptionsorganisationen i barnets 
hemland. Hur adoptionsproceduren ser ut är olika beroende på land. I vissa länder ska man 
stanna i en vecka, i andra många månader. Andra vill att man ska resa två gånger (mfof.se, 
2018). Adoptionsprocessen från det att man först anmält att man vill adoptera fram till 
resebeskedet kan ta flera år. Efter adoptionen har socialtjänsten ansvar för uppföljning och 
stöd till adoptivfamiljerna för att barnet ska ges så bra förutsättningar som möjligt 
(Socialstyrelsen, 2014).  
 

3. Tidigare forskning 

3.1 Adopterade barn och adoption som intervention 
Alla adopterade barn har varit med om separationer och det är också vanligt att de har 
varit utsatta för olika slags omsorgssvikt innan adoptionen. Studier har visat att adopterade 
barn är en psykiskt hårt belastad grupp och som löper mångfaldigt högre risk att utveckla 
vissa sociala och psykiatriska problem. Man vet ännu inte om denna riskökning gäller 
generellt för adopterade barn eller om det främst gäller vissa grupper. Utåtvända symtom, 
såsom hyperaktivitet, aggression, trots och asociala beteenden är vanliga under barn- och 
ungdomsåren, särskilt bland pojkarna. Depression och suicid är också vanligare hos dessa 
barn än hos andra, särskilt bland flickorna. Vuxna adopterade är överrepresenterade bland 
de som har psykisk sjukdom, missbruk och kriminalitet och även här är suicidtankar och 
handlingar vanligare (SOU 2003:49). Studierna visar även att de adopterade har mer 
problem med skolgång och relationer. 
 
De flesta adopterade barn kommer från utsatta miljöer, som till exempel fattigdom, 
prostitution och/eller missbruk. Detta gör att en del av de adopterade barnen har 
exponerats för alkohol under graviditeten vilket kan ge barnet fosterskador (FAS-portalen, 
2018). Alkoholspektrumstörningar (fetal alcohol spectrum disorder, FASD) är det begrepp 
som täcker hela det spektrum av skador om kan vara orsakade av mammans 
alkoholkonsumtion. FASD är inte en diagnos i Sverige, däremot finns diagnosen fetalt 
alkoholsyndrom (FAS) som innefattar ett av flera tillstånd inom FASD. FAS, är en 
komplex diagnos som innefattar såväl fysiska som beteendemässiga och kognitiva 
avvikelser. Tillstånden kan variera i svårighetsgrad men de tillstånd som ofta överlappar 
FASD är ADHD, autism och intellektuell funktionsnedsättning (Statens beredning för 
medicinsk och social utvärdering, SBU, 2016). 
 
Hos internationellt adopterade finns även en överrepresentation av otrygga 
anknytningsmönster, framförallt desorganiserad anknytning, vilket beror på att barnens 
första tid i livet varit otryggt och inte gett möjlighet till trygga relationer. Särskilt 
desorganiserad anknytning utgör en stor risk för barnets framtida hälsa och utveckling 
(Socialstyrelsen, 2007). De barn som genomgått olika svårigheter kopplade till 
anknytningen kommer i framtiden vara särskilt känsliga för uppbrott.  
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Även om adopterade barn är en mycket utsatt grupp generellt, har man har sett en mycket 
stor resilience det vill säga återhämtningsförmåga hos dessa barn (Welsh, Viana, Petrill & 
Mathias, 2008) och adoption har dessutom visat sig vara en mycket lyckad intervention 
(Barth & Miller, 2000). Flera svenska studier har visat att adopterade barn utvecklas bättre 
än andra barn med liknande bakgrund och som istället växer upp hemma, på institution 
eller i familjehem (Socialstyrelsen, 2007). Detta stöds också av en amerikansk studie vars 
resultat har visat att endast tio till femton procent av alla adoptioner av barn med särskilda 
behov slutar i sammanbrott. Bäst prognos har de adoptioner där barnen är yngre vid 
tidpunkten vid placering, frånvaro av beteendeproblem hos barnen, och att föräldrarna har 
fått en fullständig bakgrundsinformation om barnet innan adoption (Rosenthal, 1993).  
 

3.2 Att bli förälder till ett adopterat barn 
Att bli förälder till ett adopterat barn har många likheter med att bli förälder till ett 
biologiskt barn. Det finns emellertid en del saker som är unika för adoptivföräldraskapet. 
Till exempel så har barnen som adopteras alltid varit med om minst en separation från en 
omsorgsgivare vilket gör att när barnen kommer till Sverige så är de ofta inne i en 
sorgeprocess i relation till den person som tog tidigare tog hand om barnet. Det kan vara 
svårt för adoptivföräldrar att förstå och känna igen denna sorgeprocess som är en 
känslomässig losskoppling från tidigare omsorgsgivare (Socialstyrelsen, 2014). Barnets 
beteende kan vara svårt att förstå för adoptivföräldrarna eftersom barnet inte alltid svarar 
som andra barn på kontaktförsöken. Det kan vara mycket smärtsamt och utmattande för 
adoptivföräldrarna, som kanske länge längtat efter ett barn, att inte få något gensvar på 
föräldrarnas omvårdnad och kärlek (Socialstyrelsen, 2007). Adoptionen innebär alltså en 
stor omställning för såväl barn som adoptivföräldrarna och föräldraskapet kan väcka 
känslor av oro och besvikelse.  
 
De flesta adoptivföräldrar har även gått igenom en svår infertilitetsprocess, de blir ofta 
förstagångsföräldrar vid en högre ålder än majoriteten och det är även en större risk för 
dessa föräldrar att deras barn har beteende- eller känslosvårigheter sedan tidigare. 
Dessutom blir de ofta förälder till ett barn som har en annan hudfärg och som därigenom 
direkt ”avslöjar” att barnet är adopterat och de måste möta de stigman som kan vara 
kopplade till adoption (McKay, Ross & Goldberg, 2010).  
 
Något annat som är unikt för adoptivföräldraskapet är att man blir förälder till ett barn 
som redan finns och man får information om barnet innan man får träffa det. Man får 
oftast veta namn, kön, ålder, en läkarrapport och ett foto på barnet. Ibland får man även 
information om barnets sociala bakgrund (mfof.se, 2018). Kring denna 
förhandsinformation samt tidigare erfarenheter i livet kan föräldrarna bygga upp 
förväntningar och föreställningar om hur deras gemensamma liv kommer att bli.  
 

3.2.1 Förväntningar innan adoptionen 
I en studie där man undersökte adoptivföräldrars förväntningar innan de fått hem sitt barn 
visade det sig att 94 procent av föräldrarna hade positiva förväntningar kring sitt barn. 
Endast 9,5 procent förväntade sig allvarliga problem, och då var det främst medicinska 
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problem man tänkte sig. Bara 17 procent av de som förväntade sig allvarliga problem 
förväntade sig att barnet skulle ha problem med beteende eller kommunikationen (Welsh, 
Viana, Petrill & Mathias, 2008). I en studie gjord på indiska adoptivbarn med särskilda 
behov hade 83 procent av förädlarna, vid adoptionen, förväntningarna att deras barns 
problem skulle försvinna om de bara vårdade dem rätt, men flera år efter adoptionen 
erkände föräldrarna att denna tro hade varit naiv (Goodman & Kim, 1999).     
 

3.2.2 Förväntningar och stress när man blivit förälder 
Att bli förälder är en stor omställning och alla föräldrar upplever en viss grad av stress 
kopplat till föräldraskapet. Det handlar alltså inte om föräldrarna upplever stress eller inte, 
utan snarare om deras upplevelse är inom ett normalt spann eller inte. Stress kan dels vara 
kopplat till barnet men även föräldraskapet i stort, till släktningar eller samhället (Foli, 
2010). Stress hos föräldrarna kan vara negativt för barnen då studier visar att föräldrar 
som känner av mycket stress är benägna att vara mindre lyhörda, känslosamma eller 
förutsägbara för barnet och har inte ett barncentrerat föräldraskap. De är också mer 
benägna att vara mer auktoritära i sitt föräldraskap (Chesney, 2008). 
 
Studier har visat att om biologiska föräldrars förväntningar på sitt barn eller föräldraskapet 
inte infrias, till exempel på grund av komplikationer vid födseln eller om barnet skulle ha 
en oväntad kognitiv funktionsnedsättning så kan detta skapa stress hos föräldrarna och de 
kan få svårt att möta sitt barn med ömhet (Chesney, 2008). I USA genomförde man 
liknande studier, men med adoptivföräldrar i fokus. Man började studera hur 
adoptivföräldrars förväntningar på sitt barn, men även på föräldraskapet i allmänhet, 
kunde påverka hur det blev för familjen efter adoptionen. Det visade, i likhet med studier 
på biologiska föräldrar, att om föräldrarna hade förväntningar som inte uppfylldes ledde 
detta till stress. Detta har även andra studier också kommit fram till (Moyer & Goldberg, 
2015). Särskilt stressande för föräldrarna var ouppfyllda förväntningar kring barnets 
beteende eller sociala- och känslomässiga tillgänglighet (Chesney, 2008; Viana & Welsh, 
2010). Dessa glapp i förväntningarna var ofta mycket oväntade och var svåra att uttrycka. 
Man har även sett att anpassningsproblemen ökat när erfarenheterna inte matchat 
förväntningarna (Chesney, 2008). Därför är det viktigt att föräldrarna vet så mycket som 
möjligt om barnet och att de är medvetna om att det kan bli svårigheter, så att de kan 
forma realistiska förväntningar (Barth & Miller, 2000). 
 
För de flesta adoptivfamiljer är föräldraskapet mer utmanande än när man är förälder till 
ett biologiskt barn. För de familjer som har ett barn med särskilda behov kan 
föräldraskapet vara särskilt svårt. I flera studier på barn som har tillbringat kortare eller 
längre tid på rumänska institutioner har man sett att upp till en tredjedel av familjerna 
upplevde stora svårigheter. Även barn med fetala alkoholspektrumstörningar (FASD) 
utmanar adoptivfamiljerna särskilt hårt eftersom de har multipla psykiatriska symtom 
vilket innebär att de behöver särskilt stöd såväl av samhället som av föräldrarna under 
uppväxtår och vuxenliv (Barth & Miller, 2000). 
 
I USA har 18 dödsfall av adoptivbarn rapporterats på grund av misstänkt eller bevisad 
försummelse eller misshandel. De flesta av dessa barn hade beteende-, känslo-, kognitiva- 
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eller utvecklingsproblem. Några av dessa föräldrar kände sig illa förberedda, isolerade och 
saknade stöd för att klara sin föräldrauppgift (Chesney, 2008).  
 

Ouppfyllda förväntningar kan leda till depression 
Depressioner är ungefär lika vanligt bland föräldrar som adopterar som för föräldrar som 
får biologiska barn (Foli, South & Lim, 2012). När det gäller biologiska föräldrar är de 
häftiga hormonella svängningar efter förlossningen en av de mest accepterade 
orsaksteorierna för utvecklandet av en depression. En av orsakerna till att adoptivföräldrar 
kan få en depression är förväntningar om föräldraskapet som inte infrias när man väl fått 
barnet (Foli, South, Lim & Hebdon, 2013; Foli, South & Lim, 2012). I forskning har man 
sett ett samband mellan adoptivförälderns depression och att barnet senare själv utvecklar 
en allvarlig depression samt beteendestörningar (Foli, South & Lim, 2012). Dessutom 
påverkar en depression föräldraförmågan negativt även på andra sätt vilket även det kan 
påverka anknytningen mellan förälder och barn negativt (Foli, South, Lim & Hebdon, 
2013). 
 
Foli (2010) undersökte adoptivföräldrar med depression och fann kopplingar mellan 
depressionen och föräldrarnas ouppfyllda förväntningar inom följande områden: ”sig 
själva som föräldrar”, ”barnet”, ”familj eller vänner” och ”samhället eller andra”. Dessa 
föräldrar uttryckte att de format orealistiska förväntningar, dels från adoptionsprocessen 
där de hade varit tvungna att måla upp sig själva som superföräldrar, både för myndigheter 
men även för sig själva. Många förväntade sig att både de och barnet skulle knyta an 
direkt, att barnets fysiska eller psykiska hälsa eller barnets beteende skulle vara bättre, att 
deras vänner och familj skulle acceptera dem och behandla dem och deras barn på samma 
sätt som om det hade varit biologiska barn. De hade också förväntat sig att få stöd från 
myndigheter och adoptionsorganisationer som de så väl behövde. När det inte blev som de 
förväntat sig kände många föräldrar en besvikelse och känslor av misslyckande, skam och 
skuld vilket i sin tur kunde leda till depression.  
 

3.2.3 Vilka faktorer skapar stress i adoptivfamiljen? 
Ouppfyllda förväntningar i kombination av brist på stöd och hjälp ger mest upphov till 
stress hos adoptivföräldrar. Många föräldrar upplever också det som mycket svårt när de 
inte kan forma sina barn så som de önskar (Moyer & Goldberg, 2017). Föräldrarnas 
psykiska förmåga, motivation, förberedelser för adoptionen och förväntningarna kring sitt 
barn är andra faktorer som är av avgörande betydelse för utfallet av adoptionen (Welsh, 
Viana, Petrill & Mathias, 2008). Det som adoptivföräldrarna, enligt studien av Chesney 
(2008), upplevde som mest stressande var om det fanns ett glapp i förväntningarna vad 
gäller barnets beteende och barnets känslomässiga tillgänglighet.  
 
Faktorer som påverkar utfallet av adoptionen i positiv riktning är om de blivande 
föräldrarna är väl förberedda och har goda kunskaper om barnet (Chesney, 2008). 
Kognitiv flexibilitet är en viktig egenskap hos föräldrarna om de ska kunna hantera 
besvikelsen när deras förväntningar inte infriades. 
 



 

 10 

3.2.4 Avbrutna adoptioner och behov av stöd  
Risken för att adoptionen avbryts ökar när erfarenheterna inte matchat förväntningarna 
(Chesney, 2008; Moyer & Goldberg, 2015). Om det blir för mycket stress för föräldrarna 
kan situationen kännas övermäktig vilket kan leda till en avbruten adoption, det vill säga 
att adoptivföräldrarna slutar att leva med och vårda barnet innan det fyllt 18 år. I Sverige 
placeras barn från avbrutna adoptioner på institutioner eller i familjehem, vilket kan vara 
förödande för ett barn som redan varit med om separationer från viktiga vuxna 
(Socialstyrelsen, 2014). Det finns dock även skrämmande exempel där barn dumpats 
ensamma i sina hemländer, men detta är lyckligtvis extremfall, men där blir det tydligt att 
föräldrarna har hamnat i en övermäktig situation. 
 
Trots adoptivbarns särskilda utsatthet finns inget samlat stöd utformat för denna grupp 
efter att barnet kommit till Sverige (Socialstyrelsen, 2014) och trots att socialnämnden 
enligt 5 kap. 1§ SoL ska tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas 
efter en adoption. Studier visar också att stödet till adoptivfamiljer brister (Socialstyrelsen, 
2014). År 2003 gjordes en utredning om internationella adoptionsfrågor, där man kom 
fram till att det förtydligade ansvaret för adopterade barn och ungdomar, endast hade fått 
genomslag i några få kommuner (Socialstyrelsen, 2014). I prop. 2003/2004:131 menar 
man att stöd och rådgivning till föräldrarna, såväl före som efter adoptionen, är av stor 
betydelse för att tidigt uppmärksamma problem, ge hjälp och stöd och förebygga framtida 
problem. Detta bekräftas även i forskning där man sett att om föräldrarna inte är noga 
förberedda på de utmaningar som kan komma, finns risken att de får förväntningar som 
inte alls överensstämmer med erfarenheterna efter adoptionen, vilket kan ge problem i 
framtiden (Chesney, 2008). Många adoptivföräldrar drar sig dock för att söka hjälp, då de 
efter genomgången utredning innan adoptionen bedömts som mycket kompetenta 
föräldrar (Socialstyrelsen, 2014). Det är nu ofta så att de föräldrar som söker hjälp redan är 
känslomässigt och fysiskt utmattade, stressade eller deprimerade. Detta är allvarligt då det 
är i en tid då deras barn har som störst behov av trygghet och omtanke (Chesney, 2008). 
 
Familjer med barn med FAS har behov av extra stöd från samhället och att dessa insatser 
bör anpassas. Dessa insatser styrs dock i många avseenden av lagar, men stödet bör alltid 
utgå från barnets bästa och inte en diagnos (SBU, 2016). Om barnet har en psykisk 
utvecklingsstörning eller autism har barnet rätt till stöd och service enligt Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). I rapporten står det att kunskap om och 
uppmärksamhet på tecken på FASD måste finnas inom barnpsykiatrin och att de såväl 
som barnmedicin ska kunna genomföra utredningar vid misstanke om FAS. De har sedan 
ett ansvar för uppföljning av barnen för kompletterande utredningar vid behov och för att 
kunna ta upp andra hälsoproblem, till exempel sömn- eller nutritionsproblem. Även 
elevvården har en viktig roll för att följa upp till exempel syn- och hörselstatus. 
 
Rapporten (SBU, 2016) visar dock att föräldrarna vittar om att kunskap, stöd och 
förståelse ofta saknas inom sjukvård, socialtjänst, omsorg och psykiatri, särskilt för de 
barn som inte når upp till diagnoserna psykisk utvecklingsstörning eller autism. Dessa 
barn kan ha andra, fast lika allvarliga, svårigheter (t.ex. sociala svårigheter) men faller ofta 
mellan stolarna. Föräldrarna upplever ofta sig som socialt isolerade på grund av sina barn 
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och många känner sig utmattade eller utbrända. De känner sig även ofta beskyllda för 
dåligt föräldraskap (SBU, 2016).  
 

4. Metod 
I följande kapitel presenteras studiens ansats, vilken metod som använts för att svara på 
studiens syfte och varför jag valt just denna metod. Jag kommer även att beskriva hur 
urvalet av intervjupersoner har gjorts. Sedan beskrivs tillvägagångssättet för insamlingen 
av data och även hur analyseringen har genomförts. Till sist kommer ett avsnitt om de 
etiska aspekter som finns kopplade till studien och avslutningsvis en kritisk granskning av 
metoden. 
 

4.1 Ansats och metodval  
Denna studie avser att undersöka ett komplext samhälleligt fenomen, det vill säga att 
undersöka adoptivföräldrars tankar och förväntningar om föräldraskapet innan adoptionen, 
hur de upplever föräldraskapet efter adoptionen och vilka tankar de har om framtiden. Då 
forskning kring detta ännu inte är gjord i svensk kontext kan denna studie anses som 
explorativ.  
 
När man vill undersöka och förstå ett fenomen så är en kvalitativ ansats att föredra (Trost, 
2010). Med kvalitativ metod kan man få fram nyanser av fenomen och sätta in värderingar 
och normer i ett sammanhang (Ahrne & Svensson, 2015). Med en kvalitativ ansats kan 
man alltså få en förståelse för vad människor själva tillskriver ett visst fenomen samtidigt 
som man kan ta hänsyn till kontextuella förhållanden (Kvale, 1997). 
 
Intervjuer är att föredra när man vill undersöka ett komplext fenomen och ta reda på 
uppfattningar, känslor och erfarenheter (Denscombe, 2016). För att ta reda på föräldrarnas 
tankar och förväntningar om föräldraskapet har därför semi-strukturerade intervjuer 
använts. I semi-strukturerade intervjuer utgår forskaren från en intervjuguide som ska 
beröras, men intervjun är flexibel. Man kan låta intervjupersonen styra samtalet i den 
riktning som intervjupersonen själv anser är relevant och viktigt och på detta sätt kan 
undersökningens fokus anpassas efter vad som framkommer under intervjuerna (Bryman, 
2011). Frågorna behöver inte ställas i samma ordning till alla informanter, även om det är 
utgångspunkten, och även andra frågor än de som finns i intervjuguiden kan ställas 
(Bryman, 2011). Jag har använt mig av två olika intervjuguider, en till föräldrarna och en 
till de yrkesverksamma. De berör samma frågor men frågorna är olika formulerade 
beroende på om de ställs till en förälder eller en yrkesverksam. 
 

4.2 Urval 
I denna studie har ett strategiskt urval skett, det vill säga ett icke-slumpmässigt urval, där 
intervjupersoner valts för att de är relevanta för forskningsfrågan (Bryman, 2011). Urvalet 
består av adoptivföräldrar som gjort en internationell adoption av ett barn i en svensk 
kontext och som sökt stöd för sitt föräldraskap samt yrkesverksamma som kommer i 
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kontakt med adoptivföräldrar. De yrkesverksamma kan ge en mer övergripande bild och 
kan på så sett representera fler föräldrar.  
 

4.3 Tillvägagångssätt 
Inledningsvis togs kontakt med tre olika socialtjänstkontor samt med en person (Hans) 
som jobbar nationellt med stöd till familjehem och adoptivföräldrar, med särskild 
inriktning mot barn som har alkoholskador. En förfrågan ställdes om han kunde förmedla 
informationsbrevet till adoptivföräldrar samt om han kunde tänka sig att ställa upp på en 
intervju. Samtliga tillfrågade var behjälpliga med att skicka ut informationsbrev. Det var 
däremot endast Hans som ställde upp på en intervju. Det var ingen av de 
adoptivföräldrarna som hade kontakt med socialtjänsten som svarade på 
informationsbrevet. Däremot svarade två föräldrar som fått informationsbrevet från Hans 
att de ville delta i studien. Kontakt togs även med en adoptivförälder som var en personlig 
kontakt. Genom denna skedde ett snöbollsurval och kontakt förmedlades till en 
verksamhet inom öppenvården och som riktar sig mot föräldrar som behöver stöd i sitt 
föräldraskap. En yrkesverksam på denna verksamhet intervjuades. Denna person 
förmedlade även studiens informationsbrev vidare till andra adoptivföräldrar. På detta sätt 
hittades ytterligare en förälder som ville delta i studien. Sammanlagt intervjuades fyra 
adoptivföräldrar och två yrkesverksamma. Adoptivfamiljerna bor i olika delar av landet. 
 
I de fall när avstånden var hanterbara hölls personliga intervjuer (två stycken) med 
respondenterna i deras hem, i de andra fallen skedde intervjuerna över telefon (fyra 
stycken). Intervjuerna varade mellan 30-120 minuter. Alla intervjuerna spelades in (efter 
godkännande) och därefter transkriberades de ordagrant.  
 

4.4 Tematisk analys 
Empirin har analyserats med hjälp av en tematisk innehållsanalys (Braun & Clarke, 2006). 
Intervjuerna skrevs ut och lästes noggrant igenom. Olika teman identifierades och gavs 
koder. Jag hade på förhand bestämt att jag skulle sortera koderna efter studiens 
frågeställningar, det vill säga föräldrarnas tankar innan adoptionen, efter adoptionen och 
om framtiden. Dessa blev som paraplykategorier, under vilka jag sedan kunde placera in 
de olika koderna. Datan märktes upp innan de klipptes ut och placerades i de olika 
koderna. När jag placerat ut alla koder kunde jag se vilka teman som föräldrarna tyckte 
var viktigast att prata om. En utmaning som kvalitativa forskare står inför är att skildra sin 
studie i ett litet antal sidor (Denscombe, 2016). All empiri fick inte plats i uppsatsen, och 
en del av analysen blev därför att sortera ut de data som inte var lika relevant för syftet. 
Det var dock viktigt att vara öppen för nya infallsvinklar och perspektiv under intervjun. 
Efter detta gjordes en skriftlig redovisning av datan där den sammanfattades och 
exemplifierades med citat. Resultaten kopplas och analyseras löpande till relevant 
forskning.  
 

4.5 Kritisk granskning av metod 
En vanlig kritik som riktas mot den kvalitativa forskningen är att den är för subjektiv och 
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påverkas av vem forskaren är och vad den personen tycker är viktigt. Detta skulle påverka 
resultatet på så vis att det inte skulle bli lika tillförlitligt som kvantitativ forskning 
(Bryman, 2011). Syftet med denna studie är emellertid inte att undersöka en objektiv 
verklighet, utan att undersöka respondenternas uppfattningar av deras verklighet för att 
sedan tolka deras verklighet och skapa förståelse utifrån denna (Svensson, 2011). För att 
skapa kunskap om adoptivfamiljers verklighet behövs deras berättelser och beskrivningar 
av sin livssituation men det är viktigt att vara medveten om att kontakten mellan informant 
och forskare har betydelse.  
 
Det finns alltid en viss intervjuareffekt, det vill säga att människor svarar olika beroende 
på vem som ställer frågan (Denscombe, 2016). En av fyra informanter hade jag en relation 
till sedan tidigare. Jag var först orolig över att min relation till denna informant skulle 
innebära att det var särskilt svårt och känsligt för hen att prata om sin situation. Denna 
farhåga infriades inte utan denna intervju blev istället en positiv upplevelse för oss båda. 
Kvalitén på intervjun blev också bra då jag fick detaljerade svar på mina frågor. Det 
faktum att jag genomförde flertalet av intervjuerna över telefon, med personer som aldrig 
träffat mig, gjorde troligen även att denna effekt minskade. Att jag är student och yngre än 
respondenterna gav troligtvis mer öppna svar än om jag hade varit till exempel en 
socialarbetare som jobbar med utredning av adoptivföräldrar.  
 
Svårigheter att generalisera resultatet är ytterligare en kritik som kan lyftas fram som 
svaghet med den kvalitativa forskningen. I kvalitativ forskning kan man inte generalisera 
resultatet på samma sätt som i kvantitativ forskning där man från ett stickprov kan 
överföra detta till en hel population. Däremot kan andra former av generalisering göras, 
men det är viktigt att iaktta stor försiktighet när man gör bedömning om en överföring av 
resultaten är möjlig till en annan situation eller miljö (Svensson, 2011).  

 
Det kan vara svårt att bedöma trovärdigheten i kvalitativa studier, då det inte går att 
replikera studien på samma sätt som en kvantitativ studie (Denscombe, 2016). För att 
skapa trovärdighet (validitet) i studien har bland annat respondenter valts efter relevans. 
Det kan finnas nackdelar med att ha urval från två olika grupper, då de har olika sorters 
erfarenhet. Att få förstahandsinformation från föräldrarna har dock varit värdefullt 
samtidigt som det har varit bra att även inkludera yrkesverksamma i studien för att få en 
större representativitet. Att de har en annan erfarenhet har i slutändan varit mycket bra då 
de yrkesverksamma kunde ha ett ”utifrån-perspektiv” som kan vara svårt att ha som 
förälder. Att endast intervjua yrkesverksamma hade kunnat innebära att man inte får ta del 
av föräldrarnas version. Att de yrkesverksammas uppfattningar stämmer överens i det 
mesta med föräldrarnas, stärker trovärdigheten. Jag har även reflekterat över de källor jag 
har använt mig av. För att öka tillförlitligheten har jag valt att redovisa de olika stegen i 
forskningsprocessen noggrant, samt bifoga intervjuguiderna för både föräldrarna och de 
yrkesverksamma (Biliaga 1, Bilaga 2). För att öka reliabiliteten, har jag valt att spela in 
mina intervjuer, och även att transkribera dem ordagrant så att jag kan veta exakt vad 
respondenterna svarat. 
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4.6 Etiska överväganden 
När man ska forska om sårbara grupper är det viktigt att ställa höga forskningsetiska krav, 
i synnerhet när det gäller hur man närmar sig dem och hur man presenterar 
forskningsresultatet. Det måste man göra på ett sätt som gör föräldrarnas berättelser 
rättvisa och ändå utelämna sådan information som identifierbara förhållanden.  
  
Att berätta om sin egen familj och den process som man genomgått i sitt bildande av 
familj kan upplevas känsligt. Särskilt känsligt kan det bli för de föräldrar som upplever att 
de har eller har haft svårigheter med barnet eller föräldraskapet. Det är viktigt att ha ett 
känslomässigt och respektfullt förhållningssätt i bemötandet av intervjupersonerna. Om 
starka känslor skulle väckas kan det vara bra att veta var man kan hänvisa 
intervjupersonerna (Nygren, 2012). I detta fall skulle de ha hänvisas till den stödkontakt 
de har idag och om de inte hade någon sådan kontakt idag skulle de ha hänvisas till 
närmsta vårdcentral. Det uppstod känsloladdade stunder under intervjuerna, dock inte av 
sådan karaktär att det var nödvändigt att hänvisa till stödkontakt. 
 
Att berätta om svåra saker kan också leda till något positivt. Det kan också upplevas som 
skönt om någon lyssnar på det man själv upplever som viktigt men som man kanske inte 
upplevt att någon lyssnat på förut (Denscombe, 2016). Det kan även kännas bra att prata 
om dessa erfarenheter för att man känner att man bidrar en bit på vägen för att situationen 
ska förbättras för sig själv eller andra. Därför kan intervjun också ha ett slags terapeutisk 
effekt även om det naturligtvis inte är huvudsyftet.   
 
Ämnet kan alltså vara känsligt men nyttan kan anses överväga de negativa 
konsekvenserna då detta är ett viktigt ämne där det idag finns behov av ny kunskap. 
Denna studie syftar till att producera kunskap om ett outforskat ämne i Sverige, och all ny 
kunskap om ämnet är ett steg mot större förståelse för dessa familjers situation, och i 
slutändan också ett steg mot ett förbättrat stöd för dessa familjer.  
 
Det finns fyra forskningsetiska principer som är viktiga att uppfylla när man forskar. De är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet  
(Vetenskapsrådet, 2018). Nedan kommer jag att beskriva hur jag har uppfyllt dessa.  
 
Informationskravet och samtyckeskravet har uppfyllts genom att intervjupersonerna har 
informerats (via informationsbrev eller via muntlig information i samband med intervjun) 
om studiens syfte och att datan samlas in genom intervjuer. Information har också getts 
om de övergripande samtalstemana. De har även informerats om att avidentifiering 
kommer att ske och att ingen obehörig kommer att ha tillgång till det oavidentifierade 
råmaterialet. Det angavs även var studien kommer att publiceras samt att deltagande i 
studien är helt frivilligt och att de inte behöver svara på alla frågor och kan avbryta sitt 
deltagande utan närmare motivering när som helst. I inledningen av samtliga intervjuer 
upprepades även informationen om frivilligheten samt konfidentialiteten.  
 
För att säkerställa konfidentalitetskravet har identifierande uppgifter bytts ut i resultatet. 
Vissa uppgifter har utelämnats och vissa har lagts till för att identifiering inte ska kunna 
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ske, trots att detta är en relativt liten grupp i Sverige. Uppgifterna som byts ut har inte haft 
betydelse för resultatet. Detta arbete har krävt mycket eftertanke. Det oavidentifierade 
råmaterialet har hela tiden förvarats så att ingen obehörig har kunnat ta del av det. 
Nyttjandekravet uppfylls då de insamlade personuppgifterna endast kommer att användas i 
forskningssyfte. 
 

5. Resultat och analys 
Syftet med denna studie är att undersöka adoptivföräldrars tankar och förväntningar om 
föräldraskapet, innan adoptionen, efter adoptionen och i framtiden. I detta kapitel 
presenteras empirin och analyseras i relation till tidigare forskning. Kapitlet är indelat i tre 
delar, utefter syftet. Första delen handlar om föräldrarnas tankar och förväntningar innan 
adoptionen, andra delen handlar om föräldrarnas tankar om tiden efter adoptionen och den 
tredje och sista delen handlar om föräldrarnas tankar om framtiden. Varje avsnitt avslutas 
med en sammanfattande analys. 

Kort presentation av familjerna: 
Leif har adopterat Maria från Vietnam. Hon var tre och ett halvt år vid adoptionen. Hon är 
nu fem år. Maria adopterades inte som ett barn med särskilda behov. 
 
Anita har adopterat Emma och Amanda från Kina vid två olika tillfällen. Emma var drygt 
ett år vid adoptionen och Amanda två år. Emma är idag tretton år och Amanda är åtta år. 
Amanda var ett barn med särskilda behov då hon hade en fysisk missbildning.  
 
Sofia har adopterat Kajsa och Filip från Polen, vid samma tillfälle då de är syskon. Kajsa 
var två och ett halvt år och Filip var drygt ett år vid adoptionen. De är nu tio respektive nio 
år. Filip fick en FAS-diagnos innan adoptionen.   
 
Lotta har adopterat Linn och Lukas från Serbien vid två olika tillfällen. Linn var två och 
ett halvt år och Lukas tre och ett halvt år vid adoptionen. De är idag 13 år respektive 11 år 
gamla. Linn har en FAS-diagnos. 
 
Hans jobbar nationellt med stöd åt familjehem och åt adoptivföräldrar, med särskild 
inriktning mot barn som har alkoholskador. Han har haft kontakt med ett hundratal 
adoptivfamiljer. Familjerna brukar ta kontakt när barnen har kommit en bit upp i 
förskoleåldern eller börjar närma sig skolåldern. Dessa svårigheter blir ofta tydliga då. Då 
har de ofta sökt stöd på BUP, skolhälsovården eller habiliteringen innan, men möts av 
okunskap kring FAS. 
 
Åsa är yrkesverksam i ett företag inom öppenvården med många års yrkeserfarenhet. Hon 
ger samspels- och anknytningsstöd till bland annat adoptivföräldrar, även samtalsstöd. 
Oftast träffar hon föräldrarna den första tiden efter adoptionen, men det är även vanligt att 
de söker sig till dem när barnen kommer i tonåren eller om det händer något särskilt i 
familjen som till exempel en skilsmässa. 
 
(Identifierande uppgifter har bytts ut). 
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5.1 Föräldrarnas tankar och förväntningar innan adoptionen 
Att föreställa sig sitt barn och hur livet kommer blir när man fått sitt barn är en viktig 
förberedelse inför föräldraskapet men dessa förväntningar kan också ha inflytande på hur 
livet blir när de väl fått sina barn. I detta avsnitt presenteras de tankar och förväntningar 
som informanterna hade innan adoptionen. 
 

5.1.1 Förväntningar på barnet utifrån förhandsinformation och tidigare erfarenheter  
Leif, som adopterade Maria, hade bestämt att de inte skulle tacka ja till ett barn med FAS 
(fetalt alkoholsyndrom). Han hade många tankar om hur livet som förälder skulle bli. Han 
tänkte sig att det skulle komma ett barn som han kunde ha roligt tillsammans med, någon 
som han ville hitta på saker med, att spela spel var en sådan grej som han såg fram emot. 
Han såg också fram emot att barnet skulle få goda relationer till de andra barnen i släkten. 
Dessa drömmar skulle kunna vara svåra att uppfylla om barnet har FAS, det vill säga 
beteendeproblem, inlärningssvårigheter och svårt med den känslomässiga tillgängligheten.   
 
 
Sofia, som adopterar ett barn med FAS berättar om sina förväntningar om att bli förälder: 
 

”Men det är klart att man alltid drömde om sånt. Ja, men vad kul, nu kan vi åka till tivoli med barnen. Vi 
kan göra det och vi kan göra det, och vi hade ju många såna tankar. Och så kanske vi kan vara ute och bada 

… det är väl klart att man planerar lite sånt.” 
 
Lotta som hade fått höra att det mest var pojkar som adopterades från Serbien berättar om 
sina förväntningar: 
 

”På något sätt så hade jag väl bilden av ett friskt barn, en frisk pojke liksom.” 
 
Sedan adopterar hon Linn och Lukas. Linn har FAS. Anita, som visste att barnen i Kina 
vid den tiden ofta adopterades när de var drygt ett år, berättar om sina förhoppningar: 
 

”Efter att ha väntat och längtat så länge efter barn som vi hade gjort så längtade och hoppades vi på ett 
litet knyte som vill knyta an.” 

 
Anita adopterar sedan Emma som var drygt ett år. Hans upplever att föräldrarna ofta 
förväntar sig att anknytningsprocessen kommer att fungera. Alla föräldrar berättar dock att 
de i föräldrautbildningen har fått lära sig att anknytningen kan vara problematisk för dessa 
barn då de tidigare upplevt en eller flera separationer.  
 

Sammanfattande analys 
Föräldrarna hade genomgående positiva förväntningar på sitt barn och vad föräldraskapet 
skulle komma att innebära. Trots att de fått lära sig att anknytningen kan vara 
problematiskt så förväntade de sig ändå inte att just deras framtida barn skulle ha 
anknytningsproblem. Forskning bekräftar att dessa höga förväntningar är mycket vanliga 
(Foli, 2010; Welsh, Viana, Petrill & Mathias, 2008).  
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5.1.2 Förväntningar styrs till stor del av utbildning och förberedelser 
Innan adoptionen gick samtliga föräldrar den obligatoriska utbildningen som anordnades 
av kommunen. Utöver detta förberedde de sig på olika sätt. Några besökte andra 
adoptivfamiljer, andra läste mycket böcker och några gick på föreläsningar. De flesta 
anger att de fick mycket bra och praktisk information från deras adoptionsorganisation. 
Kommunernas utbildningar verkar ha varit av skiftande kvalitet.  
 
Anita verkar vara den som har fått den grundligaste utbildningen, och med ett tydligt 
problemfokus. De fick lära sig om allt som kunde gå snett och vilka svårigheter som de 
kunde förvänta sig när de fått sina barn. De fick handfasta råd om vad man kunde göra i 
olika situationer, till exempel hur man skulle gå till väga för att få igång en 
anknytningsprocess. Anita beskriver deras utbildning så här: 
 
”Jag kan säga att vi var nog hjärntvättade i det här hur man skulle göra, hur man skulle gå tillväga och det 
hade vi jättemycket nytta av för det fanns väldigt mycket som satt i ryggmärgen. Vi hade handfasta råd på 
att så här ska du göra …. Det var som ett mantra, vi hade fått det här itutat och vi var så hjärntvättade av 
hur anknytningen skulle vara, att de kunde vara sjuka, att det skulle vara jobbigt i början och förvänta er 

ingenting, de kan ha löss och loppor och det kommer att vara jättetufft.” 
 
Rosenthal (1993) menar att det är en framgångsfaktor att vara välinformerad innan 
adoptionen och Barth och Miller (2000) visade i sin studie att det är viktigt att vara väl 
förberedd, dels för att kunna forma realistiska förväntningar men även för att veta när man 
ska söka stöd.  
 
Även Leif tyckte att deras utbildning var mycket givande och att hans lärare var bra. Han 
hade förberett sig genom att läsa mycket böcker till exempel om anknytning och om barns 
utveckling. Han hade även informerat sig om FAS och efter det tagit ett beslut om att de 
inte skulle tacka ja till barn med den diagnosen. De förhörde sig även om vad de andra 
olika särskilda behoven kunde innebära för att veta vilka barn de kunde tänka sig att tacka 
ja till.  
 
Sofia beskriver däremot deras utbildning som allmänt hållen. Hon tyckte att utbildningen 
inte fokuserade så mycket på de svårigheter som FAS-skador kan innebära utan menar att 
föräldrautbildningen handlade mer om anknytning och om att det kan vara svårt att 
adoptera barn rent generellt. Hon upplevde att de snarare förminskade de problem som 
kunde uppstå: 
 

”Och då nämnde man ju, ja, de kan ju ha gomspalt till exempel, men det går ju att operera. De kan ju ha 
hjärtfel, men det går ju att operera. De kan ju även ha andra psykiska diagnoser, men det finns det ju bra 
vård för det i Sverige. Det finns ju ADHD-center och alltihop här. Jag tror inte de visste så mycket om det 

(FAS). De nämnde att det fanns hjälp att få. Men det finns ju ingen hjälp att få om de har de här 
diagnoserna, man kan ju inte operera hjärnan på dem, det går ju inte. Har de en hjärnskada, det går ju inte 

att göra något. Och det går inte att utbilda sig till att de ska bli friska igen, utan de har ju tyvärr det här 
resten av livet.” 

 
Det kan vara svårt att hitta ett hem till barn med psykiska funktionsnedsättningar eftersom 



 

 18 

det är en stor utmaning för adoptivföräldrarna att ta hand om ett barn med så stora skador. 
Det skulle kunna vara en av anledningarna till att problemen förminskas. En annan 
anledning skulle kunna vara att kunskapen är låg om denna form av skada. Detta är djupt 
olyckligt eftersom forskning har visat att det är viktigt att adoptivföräldrar får en så 
sanningsenlig och heltäckande bild som möjligt av sitt barn innan adoptionen. Då får 
föräldrarna realistiska förväntningar och riskerar inte att bli besvikna eller överrumplade 
av hur livet faktiskt blev. De kan då mentalt förbereda sig på de svårigheter som eventuellt 
väntar dem. Det leder till nöjdare föräldrar och färre avbrutna adoptioner (Chesney, 2008). 
 
De som fått grundliga utbildningar förväntade sig även att de skulle behöva söka stöd efter 
adoptionen och blev också observanta vid vilka situationer som det skulle kunna vara 
aktuellt. 
 
Anita och Leif var positiva till att vid behov söka hjälp. Eftersom de under 
föräldrautbildningen fått lära sig alla symtom på olika problem som kunde dyka upp samt 
att de måste söka hjälp om de ser dessa symtom. Lotta hade däremot inte förväntat sig att 
söka stöd efter adoptionen:  
 

”Nej, det hade jag inte gjort. Det fanns inte i min fantasi att man kunde söka hjälp eller att man skulle 
behöva, eller jag har aldrig gjort det själv i min ungdom eller så. Nej det hade jag inte tänkt.” 

 

Sammanfattande analys 
De föräldrar som fått en grundlig utbildning, och som på annat sätt hade skaffat sig 
mycket information om vad det kunde innebära att adoptera, hade lättare att forma 
realistiska förväntningar. Att få en så grundlig utbildning som Anita skapar goda 
förutsättningar. Med hjälp av den information Leif tillskansat sig genom utbildning och 
egna förberedelser kunde han avgöra att de inte skulle kunna hantera ett barn med FAS, 
och bestämde sig därför att tacka nej till ett barn med denna funktionsnedsättning. 
Eftersom föräldrarna bygger sina förväntningar och beslut på den information de får är det 
olyckligt att problemen framställs som mindre omfattande än vad de faktiskt är. Även om 
alla föräldrar hade höga förväntningar i grunden så gjorde de olika förberedelserna att 
vissa förväntade sig mer svårigheter än andra.  
 

5.1.3 Svårt att ha realistiska förväntningar  
Här presenteras exempel på att det kan vara svårt att bilda sig realistiska förväntningar.  
 
Lotta som adopterade ett barn med FAS berättar:  
 
”… den kursledaren vi hade propagerade väldigt mycket för att man ska absolut inte ta barn från Östeuropa 
för de är sjuka allihop. Det är förmodligen både någonting fysiskt och mentalt fel på dem barnen, så det ska 

ni absolut inte göra och sen så gjorde ju vi det ändå … men vi tänkte nog att hon hade överdrivit.” 
 
Föräldrarna var inte så benägna att ta in information som kunde hota den bild av 
föräldraskapet som de föreställde sig. Forskning har visat att i de fall föräldrarna förväntat 
sig allvarliga problem så var det främst medicinska problem man tänkte sig, en mycket 
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liten andel förväntade sig svårigheter med beteende eller kommunikation. Det är också 
enklare för föräldrarna att acceptera en fysisk funktionsnedsättning än en mental 
funktionsnedsättning (Welsh, Viana, Petrill & Mathias, 2008). Detta exemplifierar Leif 
när han berättar att det var viktigt för dem att de kunde ha en relation till barnet, vilket 
gjorde att de valde att kryssa i de särskilda behov på listan som inte innebar en mental 
skada. Han berättar att de fysiska funktionsnedsättningarna hade de inga problem med. 
 
Goodman och Kim (1999) beskriver att många föräldrar förväntar sig att de eventuella 
problemen försvinner om de bara vårdade sitt barn rätt. Denna forskning stämmer väl in 
på resultatet av denna studie. Sofia uttryckte det så här:   
 

”Vi hade räknat med att det kanske blir någon grej vi måste korrigera, någon operation eller någonting 
annat. Eller lite mera tid, att vi måste vara lite mer föräldralediga än vanligt, eller någonting sådant…” 

 
Hans menar att föräldrarna kan få ganska mycket information innan adoptionen. Ofta har 
barnen även fysiska skador, när de har FAS, som till exempel hjärtfel eller hepatit. Han 
tror att dessa allvarliga skador tar mycket fokus från den information de får om de 
kognitiva svårigheter som barnet kan ha. Detta kan göra att när de fysiska skadorna är 
läkta kan de kognitiva svårigheterna komma som en chock för föräldrarna. Hans tror 
också att det är lättare att bilda realistiska förväntningar kring fysiska skador eftersom det 
finns mer kunskap om dessa. Kognitiva skador är ofta dolda och kan visa sig först i en viss 
ålder vilket gör att om man har ett litet barn så kan man tro att det utvecklas normalt, 
vilket man bygger förväntningar kring. Om det senare visar sig att barnet inte kommer att 
kunna göra allt det som man tänkt sig kan det bli jobbigt för föräldern.  
 
Lotta resonerar kring Linns hälsa: 
 

”… så vi tänkte att hon kanske har någonting som gör att hon går utomlands [för adoption], för det fanns 
väl ändå en medvetenhet om att friska små gulliga barn i första hand stannar inom respektive land. Det är 

ju de barnen som blir svåra att placera nationellt … som blir aktuella för att gå utomlands. Sen är det också 
många länder som har som krav att … barnet ska vara tillgängligt för inhemsk adoption i ett år och har det 

inte kommit någon inhemsk familj då, då får man skicka det utomlands. Så vi tänkte nog att barnet skulle 
vara över ett år, i och för sig, och kanske ha några smärre defekter …” 

 
Forskning visar att många föräldrar senare erkänner att deras initiala höga förväntningar 
har varit naiva (Welsh, Viana, Petrill, & Mathias, 2008). Även Hans har bilden av att 
föräldrarna ofta hade en alltför positiv förhoppning av hur det skulle blir för dem. Han sa: 
 
”Men då hör ju jag när jag pratar med dem att jo, de vet ju om att det här barnet har FAS och, inte alla ska 
jag säga, men många har någon slags bild av att jamen, det här kommer att bli jättebra ändå. Och de tror, 
hur tydlig man än är med att det här är nåtning som mycket väl kan dyka upp senare, även om barnet inte 
visar någonting nu, så kan det komma senare. Ja, ja, ja, ja. Då är de liksom väldigt införstådda med det, 

men de tror ändå inte riktigt att just de ska drabbas.” 
 
Sofia ger också exempel på detta: 
 
”Nej, men vi trodde ju som läkaren sa [innan adoptionen]; att det finns ju FAS och FAS. De som har mycket 
FAS, det syns ju på dem, det är ju mycket allvarligare då. Det här barnet kanske har lite FAS, men då är det 
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så lite så att det kanske inte påverkar så mycket. Och då hoppas man ju på det. Att, ja, det kanske inte är så 
farligt i alla fall, det där kan vi nog hantera.” 

 
När Sofia var i barnens hemland och skulle hämta hem barnen hade Filip fått en FAS-
diagnos. Då fick de höra av läkaren att de nog skriver att han har en sådan diagnos för att 
han ska bli lättare att adoptera utomlands. Även Lotta hade fått höra att barnen kunde ha 
fått påhittade FAS-diagnoser för att lättare gå utomlands: 
 

”…läkarna i Östeuropa de skriver att barnet har defekter för att på så sätt kunna motivera att barnet har 
gått utomlands för det blir så pinsamt om man skickar friska ut …. Så vi tänkte att det står …  säkert någon 

diagnos som inte finns i verkligheten…” 
 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering SBU (2016) visade att barn med 
FAS och deras anhöriga upplevde att det finns lite kunskap i samhället om diagnosen. 
Detta gällde bland annat inom hälso- och sjukvården. Att kunskapen, förståelsen och 
stödet för de med FAS är liten ute i samhället återkom hos samtliga respondenter som 
hade kopplingar till denna funktionsnedsättning. 
 
Lotta beskriver deras bild av hur de tänkte att det skulle bli, efter år av stark barnlängtan, 
som visar hur svårt det kan vara att forma realistiska förväntningar, trots information: 
 
”Jag hade inte förväntat mig svårigheter direkt utan att det skulle komma ett litet barn och så skulle man bli 
en familj, alltså man har ju en väldigt stark barnlängtan då, man vill bara ha ett barn utan att egentligen ha 
satt sig in i vad händer sen. Att man egentligen mentalt ser bilden framför sig av ett spädbarn fast att man 

vet att det är en omöjlighet för man skickar inte barn utomlands innan dem har fyllt minst ett år från 
Serbien, fast man tänker inte riktigt så ändå i den här bilden som man har, fast man vet med hjärnan..” 

 

Sammanfattande analys 
Även i de fall föräldrarna fick information om vilka svårigheter som barnets 
funktionsnedsättning kan innebära, kunde det vara svårt för dem att ta in att det kunde 
hända den egna familjen. Detta kan bero på en mycket stark barnlängtan och att man 
därför ”hör det man vill höra” som gör att man inte vill ta in negativ information som kan 
fördröja eller förhindra adoptionsprocessen. Men även andra faktorer kan bidra till att 
föräldrarna bildar felaktiga förväntningar. I redogörelsen ovan framkommer att såväl 
adoptionspersonal som läkare ger felaktig information. Kanske har läkaren goda avsikter 
men det gör att föräldrarna inges falska förhoppningar, och det blir svårare för föräldrarna 
att forma realistiska förväntningar. Det innebär att föräldrar tar emot barn med svårigheter 
övermäktiga att hantera för dem vilket kan leda till sammanbrott och barnen måste flytta 
till institution eller till familjehem.  
 

5.1.4 Höga förväntningar på sig själva som föräldrar  
Föräldrarna hade höga förväntningar på sig själva. Alla förväntade sig att de skulle kunna 
knyta an till barnen. Samtliga hade förväntat sig mer eller mindre svårigheter men trots 
detta trodde alla att det skulle bli bra. Foli (2010) menar att det är vanligt att föräldrarna, 
innan adoptionen, har ett gott självförtroende när det kommer till föräldraskapet. Detta 
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eftersom de fått framställa sig själv som ”superföräldrar” både inför utredarna och för sig 
själva under adoptionsprocessen.  
 

Sammanfattande analys 
Att föräldrarna trodde att adoptionen skulle gå bra trots mer eller mindre förväntade 
svårigheter tyder på att de hade höga förväntningar på sin egen föräldraförmåga och att 
om man bara vårdar barnet rätt så kommer problemen att lösa sig.  
 

5.1.5 Slutsatser för tiden innan adoptionen 
Samtliga respondenter hade höga förväntningar, såväl på barnen som på sin egen förmåga. 
De föräldrar som fått adekvat information om vad det kan innebära att adoptera, hade 
lättare att forma realistiska förväntningar. Det kan vara svårt att ta in negativ information 
när man har en stark barnlängtan, men även andra aktörer kan bidra till att skapa 
orealistiska förväntningar genom felaktig information. Detta kan i sin tur göra att 
föräldrarna ger sig in i något som de senare känner att de inte kan hantera.  
 

5.2 Föräldrarnas tankar om tiden efter adoptionen 
Denna andra del, som beskriver föräldrarnas tankar om tiden efter adoptionen, har delats 
in i två delar: ”De föräldrar vars förväntningar har infriats” och ”De föräldrar vars 
förväntningar inte har infriats” eftersom det tydligt visade sig att adoptionen antingen 
upplevdes som bra och hanterbar eller som överväldigande och svår. 
 

5.2.1 De föräldrar vars förväntningar har infriats 
Leif och Anita var de som tycker att svårigheterna har varit hanterbara och mår bra. Nedan 
presenteras hur de har upplevt tiden efter adoptionen. 
 
Leifs dotter Maria hade inga fysiska eller psykiska skador. Leif säger dock att det var svårt 
att på förhand förstå hur omfattande livsförändring de har fått göra, men säger att de gjort 
det med glädje. Leif tycker att Maria har haft lätt att knyta an till dem, även om hon har 
närmast relation till Leifs fru, men de jobbar aktivt med anknytningsprocessen. De har 
dock fått samspelsstöd några gånger vilket de tyckte var givande och gav ett bättre 
självförtroende. Relationen mellan dottern och andra barn i släkten har hittills inte gått så 
bra som förväntat. Leif känner inte att släkten helt förstår skillnaden mellan biologiska och 
adopterade barn men känner ändå att de har varit där för praktiskt stöd hela tiden. Den 
största svårigheten har varit att Maria hade en mycket stor sorg efter separationen med sin 
fosterfamilj vilken var, som Leif beskriver, svårare än vad han hade kunnat ana. Detta 
sökte de stöd för: 
 

”Det var också något vi pratade mycket om på utbildningen, det här med att om man känner någon som 
helst problematik så ska man söka hjälp direkt. Det var något som de pratade väldigt mycket om och jag 

kommer ihåg i början så var hon väldigt ledsen för hon saknade sin fosterfamilj otroligt mycket, hon hade 
en väldigt stor sorg kring det och det var något som vi inte riktigt kunde hantera själva. Jag vet att vi 

pratade lite med vår socialarbetare om det och vi pratade även med de inom öppenvården och även med 
dem på barnavårdscentralen.” 
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Det är vanligt att barnens sorg över separationen från tidigare omsorgsgivare blir 
överväldigande för föräldrarna och kan kännas smärtsam och utmattande (Socialstyrelsen, 
2007). Leif kände sig i allmänhet mycket väl förberedd på att bli pappa men menar att 
man nog alltid blir lite överraskad. Han tycker dock att de förväntningar och drömmar han 
hade om föräldraskapet har gått i uppfyllelse och att det till och med har gått över 
förväntan. Idag mår han mycket bra: 
 

”… det är ju det här livet som vi har längtat efter så länge …” 
 
Anita har med sina barn fått hantera resistenta bakterier, försenad språk- samt motorisk 
utveckling, anknytningsutmaningar, syskonrivalitet och tonårsdepression. Anita har dock 
sökt stöd direkt när hon har upptäckt problemen. De har fått hjälp i anknytningsprocessen 
samt fått föräldrastöd från ett företag inom öppenvården, vilket hon tycker har varit 
fantastiskt. Hon berättar: 
 

”… de för inga journalanteckningar, och hon kommer hem hit och det är som att du och jag sitter och 
pratar nu, och så går hon och det står inte skrivet någonstans …” 

 
De har även sökt stöd i form av logoped, språkutredningar, BUP, läkarvård för resistenta 
bakterier samt operation av den fysiska missbildningen. De har också gått på en utbildning 
om tonårsproblematik. Anita har även fått mycket stöd från vänner, grannar och skola. De 
tycker att de har fått bra hjälp och att hela familjen har det bra idag. 
 

Sammanfattande analys 
Anita och Leif, som beskrev att de fått grundliga förberedelser inför adoptionen, är de som 
beskriver att de är mest nöjda med sin tillvaro idag. Enligt Socialstyrelsen (2014) finns det 
inget samlat stöd utformat för adoptivföräldrar, och stödet för denna grupp brister också i 
många kommuner. I Anitas och Leifs fall verkar dock stödet fungera bra, såväl före som 
efter adoptionen. De har fått hjälp att bilda realistiska förväntningar, lärt sig känna igen 
symtom på olika svårigheter, hur man hanterar dessa och blivit uppmanade att söka stöd 
om de behöver detta, vilket de har gjort.  
 

5.2.2 De föräldrar vars förväntningar inte har infriats 
Lotta och Sofia tycker att tiden efter adoptionen har varit mycket svårare än vad de 
förväntat sig. Hans ger även en liknande bild av de familjer han har haft kontakt med. 
Nedan presenteras deras tankar om tiden efter adoptionen. 
 
Svårigheter och stöd 
Lotta, som till en början trodde att de skulle adoptera en frisk pojke och som inte alls hade 
tänkt att de skulle behöva söka hjälp efter adoptionen, adopterade Linn som första barn. 
Linn har FAS, vilket Lotta menar styr hela hennes liv idag. Det visade sig även att Linn 
hade hepatit B och tuberkulos när hon kom till Sverige, och kunde på grund av sitt 
hälsotillstånd inte börja på förskola. Hon hade även konstanta öroninflammationer. Snart 
efter hemkomsten sökte de sig till BUP eftersom Linn slog huvudet i väggen, skrek, bets 
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och sov mycket lite. De hade kontakt med BUP i många år och fick där hjälp med 
anknytningen som blev en svårare utmaning än förväntat. På BUP fick föräldrarna även 
samtalsstöd. Linn fortsatte dock att sova dåligt, var ständigt spänd och det var mycket som 
fortfarande inte fungerade. Lotta trodde emellertid att detta var normalt tills de några år 
senare adopterade Lukas. Han hade inga av dessa problem. Lotta såg då till att Linn fick 
genomgå en neurologisk utredning där man kom fram till att hon hade en språkstörning. 
Men föräldrarna trodde inte att det var hela förklaringen utan fick själva googla sig fram 
till diagnosen FAS. Lotta besökte samma läkare som gjorde läkarundersökningen när de 
först kom till Sverige. Läkaren sa då att Linn hade FAS och att han visste det från första 
mötet när de kom till Sverige, men att han inte ville säga det för att de skulle bli så ledsna. 
Lotta berättar om när de fick FAS-diagnosen: 

 
”Då fick vi bara diagnosen men då gick vi redan på BUP, då var hon fortfarande liten… så då behövde vi 
nog inte någon ytterligare hjälp … sen i ärlighetens namn så är det ingen människa på BUP som vet vad 

FAS är.” 
 
Det dröjde ungefär fem år till efter detta tills att de fick veta att hon även har ADHD och 
Aspbergers syndrom. Linn har även extra insatser skolan. Lotta är nöjd med det mesta av 
stödet de har fått, förutom att det är väldigt jobbigt och tidskrävande att söka stöd. Lotta 
tycker inte att hon var förberedd på de svårigheter som blev men säger att hon har växt in i 
sin nya roll - för att hon har inget val.  
 
Sofia beskriver sin vardag som mycket svår. Sofia trodde från början att Filip möjligtvis 
hade ”lite” FAS, eftersom läkaren sa det vid adoptionstillfället. När barnen kom till 
Sverige fick hon bekräftat att han hade denna skada. Filip hade såväl fysiska som psykiska 
skador vilket är vanligt när man har FAS. Han kan även vara aggressiv och slår ofta sin 
syster.  
 
Att det är just beteendeproblemen som är svårast och det som leder till mest stress för 
föräldrarna är i enighet med forskningen (Chesney, 2008). Stressande för föräldrarna är 
även att de inte lyckats forma barnen så som de hade förväntat sig kunna göra (Moyer & 
Goldberg, 2017). 
 
Sofia upplever att de bara får diagnoser men ingen hjälp.  
 
”Det var likadant hos logopeden. Jag sa, jag vill ju ha någon hjälp så att jag kan öva mer. Ja, då fick jag ju 
några lekar och så, men det har ju varit på senare tid. Innan dess, de första åren, fick jag ju ingen hjälp alls. 

Det var ju bara att de skrev diagnoser. Han har det och det felet.” 
 
Inte heller föräldrarna har något samtalsstöd. De upplever det som att de famlar i mörkret 
efter stöd för Filip, att det är svårt hitta rätt stöd och att sedan få tillgång till det. Angående 
anknytningen säger Sofia att de inte hann med att umgås i början för alla läkarbesök, 
vilket gjorde att de inte hann med anknytningsarbetet ordentligt i början. 
 

”Nej, men det var vi inställda på att det skulle vara jobbigt, och sådär. Att det skulle ta tid eftersom de är 
adopterade, att det är mycket värre än med andra barn. Men vi fick ingen känsla av att det var så jättesvårt 
från början, för de var så glada och positiva på det viset, vänliga. Så man fick inte riktigt känslan av att de 
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hade svårt med anknytningen, men det hade de väl ändå. Vi märkte på Filip sen, i början där, att han skrek 
väldigt, väldigt mycket när vi adopterade honom, utan att vi förstod varför. Han kunde ligga på soffan och 

storgrina, och det gick inte att trösta honom. Han var ju inte van vid att man tröstade dem, de har ju bott på 
ett barnhem. Om man försökte lyfta upp honom och krama honom, då blev han ännu mer ledsen. Det tog väl 

ett år nästan, innan han knöt an på det viset så att han faktiskt uppskattade att få en kram. Det var lite så. 
Det tog tid med anknytningen på det viset. Fast man fattade väl inte först att det var så, men så var det 

nog.” 
 
Detta är ett exempel på hur svårt det kan vara för föräldrar att förstå ett barn som inte har 
en trygg anknytning eftersom de inte alltid svarar som andra barn på kontaktförsök. Detta 
kan vara mycket tufft för en förälder som kanske länge har längtat efter ett barn 
(Socialstyrelsen, 2007). Sofia och hennes man fick heller inget stöd med 
anknytningsprocessen. I en rapport från Socialstyrelsen (2014) har man sett att 
adoptivföräldrar drar sig för att söka hjälp, efter att i föräldrautbildningen blivit stämplad 
som en superförälder. Detta är något som både Hans och Åsa också har märkt av. 
 
På frågan om förberedelserna som de fick innan adoptionen var tillräckliga svarar Sofia: 

 
”Förberedelsen var ju för vanliga barn, inte för barn med såhär allvarliga diagnoser. Det kände vi väl båda 
två, att vi inte hade fått information om. För då hade vi kanske tagit ett steg tillbaka, och funderat på, ska vi 
verkligen göra det här? Kommer vi klara det här? Vi hade inte fått information om det här, att det skulle bli 
de här konsekvenserna …. För vi hade räknat med stora konsekvenser, som det alltid blir om man adopterar 

…. Men inte de här livslånga problemen som bara växer och blir större. Det hade vi inte räknat med.” 
 

Sammanfattande analys 
Lottas föreställningar om att de skulle få en frisk pojke motsvarade inte hur det blev i 
verkligheten. Det är dock lätt att se flera brister i det stöd föräldrarna har fått och som kan 
ha bidragit till att forma orealistiska förväntningar. Föräldrarna hade innan adoptionen fått 
höra av en läkare att Linn troligen inte hade FAS, fast det stod i läkarintygen från 
hemlandet att hon hade denna funktionsnedsättning. Detta är olyckligt eftersom detta 
ingav hopp om att Linn var frisk. När de fått hem Linn säger läkaren inte heller då att hon 
har FAS trots han förstår att hon har det. Om föräldrarna hade vetat att Linn hade FAS så 
hade de troligtvis inte behövt skuldbelägga sig själva för att vara dåliga föräldrar. Utifrån 
ett barnperspektiv är detta också mycket allvarligt eftersom Linn inte fått rätt stöd, hjälp 
och förståelse under många år utifrån de svårigheter som hon har. Föräldrarna gick även 
med Linn till BUP i flera år pga. hennes svårigheter utan att de på BUP förstod vad hennes 
svårigheter berodde på. Enligt SBU (2016) har BUP ett särskilt ansvar att hjälpa till med 
att ställa en diagnos när barn har FAS.  
 
I en rapport från SBU (2016) framkommer det att föräldrar till barn med FAS upplever att 
personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänst och omsorg saknar både kunskap och 
förståelse för vad FAS-diagnosen innebär. I detta fall, saknade inte läkaren kunskap om 
FAS, utan kunde identifiera att Linn hade diagnosen. Han väljer dock att inte berätta det 
för föräldrarna. De som jobbade på BUP och de som gjorde den neurologiska utredningen 
verkade dock sakna kunskap om FAS. 
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Sofia i sin tur, fick uppfattningen under den förberedande utbildningen att barn kan ha 
olika svårigheter, men att vi i Sverige också har hjälp att tillgå vid dessa svårigheter. Även 
hon hade fått information av läkare som förminskade de svårigheter som 
funktionsnedsättningen ofta innebär. I likhet med Lotta så hade hon inte förväntat sig att 
svårigheterna var så stora som de var vilket innebär att de inte kan bilda sig realistiska 
förväntningar om vad föräldraskapet kommer att innebära. Sofia upplever inte heller att 
hon har fått adekvat stöd utan endast diagnoser. 
 
Omgivningens reaktioner  
Många föräldrar känner press från omgivningen. Sofia menar att de känner sig begränsade 
och att de har svårt att hitta på de sakerna som de drömde om innan adoptionen eftersom 
Filip kan vara så högljudd att de nästan blir utslängda. De får ofta höra att hans beteende 
beror på att de som adoptivföräldrar är ovana, att de överdriver eller att det beror på att de 
inte fått till en fungerande anknytning. Sofia säger också att skolan ringer ofta och 
beklagar sig och har uttryckt att de tycker föräldrarna borde gå ner i tid för att de inte 
klarar av Filip. De fick inte heller förväntat stöd från släkt och vänner, och de känner sig 
dessutom isolerade: 
 

”Nej, men vi hade kanske räknat med lite mer [stöd]. Att de kunde komma och hälsa på oftare. Det gjorde 
de väl ändå lite i början, och tog hand om dem lite mer. Men det blev ju jobbigt för dem också, eftersom de 
själva var vana vid barn, men inte vid barn med FAS. Det här var inget vanligt barn. De kunde inte hantera 
just det här barnet. Hade han varit utan denna diagnos, så hade det ju varit på ett helt annat sätt för våra 

bekantskaper.”  
 
Rapporten från SBU (2016) visar att det är vanligt för föräldrar till barn med FAS att 
känna att de blir socialt isolerade. Samtidigt som Foli (2010) menar att ouppfyllda 
förväntningar kring stöd från släkt och vänner kan bidra till att föräldrarna kan bli 
deprimerade.  
 
Lotta beskriver hur de som föräldrar blev lättade över att få Linns FAS-diagnos. Tidigare 
hade de skuldbelagt sig själva för att de trott att de gjort ett dåligt jobb som föräldrar 
eftersom Linn inte mådde bra och hade beteendeproblem. Nu förstod de att det fanns en 
skada som var orsaken till beteendet, och att det inte hade med dålig uppfostran att göra.  
 
Hans tror att föräldrarna ställer höga krav på sig själva och sin föräldraförmåga. Att man 
förväntar sig att man ska klara att fostra barnet så att det blir så där bra som de tänkt sig. 
Hans menar att det är såklart positivt att känna att man är redo att tackla problem, men att 
det kan bli mycket svårt för föräldrarna om man inte lyckas forma barnet till det man 
drömt om, vilket ofta är fallet med barn med FAS eftersom de har hjärnskador som gör att 
de inte beter sig som andra barn. Han uttrycker det som: 
 

”… på grund av att det är mission impossible liksom, man kan liksom inte.” 
 
Han menar att det gör att föräldrarna känner sig otillräckliga och lägger skuld på sig 
själva. De har ju genom utredningen fått skrivet i en massa papper att de kommer att bli 
världsmästare i föräldraskap. Om de sedan inte lyckas kan det vara svårt att söka hjälp, för 
vad betyder det då? Att man inte varit så bra som man framställt sig i utredningen? Han 
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menar att det kan ta lång tid för föräldrarna att landa i att de inte har varit dåliga föräldrar 
och inse att de inte kunde ha gjort något annat. Att inte heller socialtjänsten bedömde dem 
fel, utan det går bara inte att fostra barnen till att inte ha FAS-symtom. 
 

Sammanfattande analys 
Föräldrarna fick höra från omgivningen att det var deras fel att deras barn inte betedde sig 
enligt normen, att de var ovana föräldrar. I rapporten från SBU (2016) framkommer det att 
det är vanligt att föräldrar blir beskyllda för att vara dåliga föräldrar. De hade även 
konstruerat sig själv som superföräldrar under adoptionsprocessen, där de i likhet med 
många andra föräldrar förväntade sig att de skulle kunna forma sina barn om de bara 
vårdade dem rätt (jmf Goodman & Kim, 1999). När barnen inte betedde sig som förväntat 
medförde att de kände sig misslyckade som föräldrar och skuldbelade sig själva, vilket är 
vanligt enligt Foli (2010). Det kan ta lång tid för föräldrarna att inse att det inte är deras 
fel, utan svårigheterna beror på att barnen har hjärnskador.  
 
Föräldrarnas mående 
Lotta måste idag sova om dagarna för att orka med barnen när de kommer hem. De har 
börjat fundera på att söka avlastning nu när Linn innefattas av LSS-lagstiftningen. Lotta 
jobbar inte längre utan måste alltid vara hemma. Situationen går även ut över 
parförhållandet: 
 
”Ja idag är vi så pass trötta mentalt …. Vi skulle ju kunna må bättre. Jag och min man har inte haft egentid 
tillsammans … på sju år. Det var sist som vi var iväg på någonting båda två samtidigt och hade barnvakt … 

Parförhållandet existerar för att vi har de barn som vi har och de behöver assistans … det är mer en 
praktisk överlevnadsenhet.”  

 
Sofia säger att diagnoserna gör dem extremt stressade, de oroar sig för Filip, för att han 
inte får det stöd som de skulle vilja få, för att det inte fungerar för honom i vardagen och 
för att det är många läkarbesök. De har funderat på att få avlastning för Filip, att det 
kanske vore bättre om han gick på ett internat eller att de är på var sitt håll på helgerna, då 
barnen fungerar bättre när de är isär. På frågan om hur de tyckte att förväntningarna 
uppfylldes svarar Sofia: 
 
”Ja, men vi fick ju ändå adoptera, så på det viset uppfylldes det ju. Vi var ju inte ens säkra på det. Och jag 

är ju, som sagt, väldigt tacksam över både Filip och Kajsa, och att vi fick adoptera båda barnen. Och det är 
ju en stor lycka och glädje. Samtidigt som, ibland håller vi på att bryta ihop, både jag och min man. Och 

kanske mest min man, som ibland bara säger, nu går jag härifrån. Jag går ut, jag lämnar er. Jag orkar inte 
mer, lite så. Sen kommer han ju tillbaka, men i alla fall så. Jag skulle aldrig orka barnen själv. Det är ett 

villkor för att jag ska kunna ha kvar barnen i min vård, det är att vi har dem tillsammans, för det är alldeles 
för krävande.” 

 

Sammanfattande analys 
Hans berättar att han möter föräldrar som känner sig utbrända och på gränsen till 
sammanbrott. Rapporten från SBU (2016) vittnar om att många föräldrar till barn med 
FAS känner sig utbrända och utmattade. 
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Foli (2010) har sett kopplingar mellan ouppfyllda förväntningar och depression. Hon såg 
att deprimerade föräldrar ofta hade ouppfyllda förväntningar om barnet, sig själv, om 
släkt/vänner och om stöd från samhället eller andra. Inom ramen för denna studie är det 
inte möjligt att dra slutsatser om vilka föräldrar som uppfyller kriterierna för depression, 
men det har framkommit att flera är stressade och utmattade. De föräldrar som i denna 
studie uppger att de idag är utmattade har uttryckt att de har ouppfyllda förväntningar 
inom dessa områden. Till exempel att de inte trott att barnet ska ha så allvarliga skador 
eller beteendeproblem, att de skuldbelagt sig själva för att de inte lyckats forma barnet 
mer, att de saknar förväntat stöd från släkt och vänner och att de tycker att stöd och 
kunskap saknas för denna grupp i samhället. 
 

5.3 Föräldrarnas tankar om framtiden 
Denna tredje del av resultatet är tänkt att vara en kompletterande del till del två. Rutter 
(1987) har visat att framtidstron speglar hur man mår idag. Tanken är att man ska få en 
bild över hur familjerna mår idag genom hur de beskriver sin syn på framtiden. Därför 
kommer denna del inte att ta lika mycket plats som de två föregående. Även här kan två 
kategorier urskiljas: de som har framtidstankar kopplade till adoptionen och de som har 
framtidstankar kopplade till livet i stort. 
 

5.3.1 De som har framtidstankar kopplade till adoptionen 
När Anita resonerar kring framtiden finns oro för samhällsutvecklingen, särskilt kring 
Sverigedemokraternas tillväxt. Men även en oro kring hur det kommer att gå för döttrarna 
att söka jobb. Hon funderar även kring hur de ska göra med en eventuell återresa och hur 
de kommer att tackla identitetsfrågor. Hon tror att hon kan vara ett bollplank i framtiden 
när döttrarna vill bolla tankar kring identitet och ursprung. 
 
I framtiden hoppas Leif att Maria och släktningarna kommer bättre överens, och att hon 
kan lära sig leka med andra barn. Han tror även att Maria kommer att vara intresserad av 
skolan och tycka den är kul. Han är beredd på att det kommer mycket tankar i tonåren men 
tror att de kommer att kunna hantera det. Han hoppas att de kommer att kunna ha en bra 
relation även när hon blir vuxen.  
 

5.3.2 De som har framtidstankar kopplade till livet i stort 
Lotta hoppas att Linn kan gå ut grundskolan med godkända betyg. Lotta är orolig då hon 
tror att det inte är realistiskt att Linn går på gymnasiet. Men hon tror att hon kommer att 
bli mer självgående i framtiden än nu. Hon oroar sig även för att Linn ska bli ofrivilligt 
ensam. 
 
Sofia är orolig för Filips framtid och utveckling, både socialt och yrkesmässigt. Han vill 
bli polis och Sofia bävar för den dagen då hon måste förmedla att han troligtvis aldrig 
kommer kunna bli det. Hon hoppas att Filip får börja en ny skola inriktad för barn med 
neuropsykiatrisk problematik. 
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”Jag måste bryta hans beteende innan det är försent. För det kommer inte gå bra sen, under tonårstiden, om 
han är såhär aggressiv som han är nu. Och hur man bryter det, det vet jag inte.” 

 
Sofia kämpar för att få tillgång till rätt stöd för Filip. SBU (2016) påpekar i sin rapport att 
stödet inte ska utgå från en diagnos utan från barnets bästa. Trots detta möter Sofia 
motgångar när hon söker stöd.  
 
Hans upplever att många av de föräldrar han möter oroar sig för framtiden, och på goda 
grunder menar han då det kan vara svårt att få adekvat stöd. Föräldrarna oroar sig främst 
för när barnen är vuxna och de själva kanske inte finns längre, vem ska hjälpa dem då? 
 

Sammanfattande analys 
De var tydligt att framtidstankarna speglar föräldrarnas situation idag. De som upplever 
sig nöjda med livet som förälder idag har tankar kring de ”klassiska” adoptionsfrågorna, 
såsom identitet och återresa. De som idag har det tufft nämner andra orostankar, såsom 
”hur ska jag kunna vända hans beteende?”, ”hur ska han reagera när jag säger att han inte 
kommer att kunna utbilda sig till det han vill?”, ”kommer de bli ofrivilligt ensamma?” och 
”hur ska barnen klara sig när vi inte längre orkar?”. Att föräldrarna oroar sig för hur det 
ska gå för barnen när de själva inte längre orkar med längre tyder dels på att föräldrarna 
upplever föräldraskapet som mycket jobbigt idag men även att de inte litar på att samhället 
kan ge adekvat stöd, vilket är en vanlig upplevelse av situationen för dessa föräldrar 
(SBU, 2016). Att de som har det tufft inte nämner de klassiska adoptionsorostankarna kan 
bero på att de är så uppe i allt annat som är allvarligare och större för dem just nu. De 
vanliga adoptionstankarna blir bara bagateller i deras sammanhang.  
 

6. Slutdiskussion 
I detta kapitel sammanfattas hela studien och en diskussion kring resultatet kommer att 
föras.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka adoptivföräldrars tankar och förväntningar om 
föräldraskapet, innan och efter adoptionen. Studien avser också att undersöka vilka tankar 
adoptivföräldrarna har om framtiden. För att uppfylla syftet har intervjuer genomförts, 
dels med adoptivföräldrar och dels med yrkesverksamma som kommer i kontakt med 
adoptivföräldrar, för att få ta del av deras perspektiv med anledning av att de träffar många 
adoptivföräldrar. Resultatet är inte generaliserbart i samma mening som vid kvantitativ 
forskning, emellertid går vissa generaliseringar att göra. Tanken har inte varit att 
undersöka adoptivföräldrars objektiva verklighet generellt utan att undersöka några 
adoptivföräldrars uppfattade verklighet. Hur de uppfattar verkligheten kan ge oss ny 
kunskap om adoptivföräldrars situation. Det krävs dock en noggrann bedömning för att 
kunna överföra resultatet i en annan tid eller miljö. Studiens trovärdighet bygger bland 
annat på att respondenter valts efter relevans. Att få förstahandsinformation från 
föräldrarna har varit värdefullt samtidigt som det har varit bra att även inkludera 
yrkesverksamma i studien för att få en större representativitet. För att analysera resultatet 
har en tematisk innehållsanalys genomförts. 
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Det framkom att föräldrarna generellt hade höga förväntningar innan adoptionen, vissa 
förväntade sig dock mer svårigheter än andra. Studien visade att det kunde vara svårt för 
adoptivföräldrarna att forma realistiska förväntningar om föräldraskapet för att 
barnlängtan var stor vilket gjorde att de ibland ”hörde vad de ville höra”. Studien visade 
också att även läkare och adoptionspersonal kunde bidra till att orealistiska förväntningar 
byggdes upp genom information som förminskade svårigheterna. Resultatet av studien 
visade också att det var lättare att forma realistiska förväntningar för dem som fick 
utbildning av högre kvalité.  
 
Efter adoptionen kunde två grupper urskiljas: de som upplevde att deras förväntningar 
med adoptionen infriades och de vars förväntningar inte infriades. De som var nöjda med 
adoptionen var de föräldrar som fått grundlig utbildning samt hade haft möjlighet att 
skapa en realistisk bild av de svårigheter som ett adoptivföräldraskap kan innebära. Dessa 
föräldrar var också medvetna om att de troligtvis skulle behöva söka stöd efter adoptionen. 
De visste även var de i så fall kunde vända sig vilket gjorde det lättare för dem att söka 
hjälp. Den grupp som tyckte att tiden efter adoptionen varit mycket svår beskrev sig själva 
som stressade och utbrända. De var inte förberedda på innebörden av att adoptera ett barn 
med en svår funktionsnedsättning. De hade alla adopterat barn med FAS (fetalt 
alkoholsyndrom). 
 
De som fick utbildning av hög kvalité insåg vilka konsekvenser det kunde bli om de 
adopterade ett barn med FAS, och följden blev då att inte tacka ja till ett barn med dessa 
skador. De som inte fick lika bra information insåg inte vad det skulle innebära att 
adoptera ett barn med FAS, utan förväntade sig svårigheter som man normalt kan förvänta 
sig.  
 
Att adoptera ett barn med FAS innebär en mycket stor utmaning. Att få bristfällig 
information om funktionsnedsättningens innebörd i kombination av icke adekvat stöd har 
visat sig vara en föräldrauppgift som blir nästintill omöjlig att lösa. Detta påverkar 
naturligtvis även deras barn på ett negativt sätt. Situationen påverkas också negativt av att 
de förväntningarna och förhoppningarna om föräldraskapet som de hade från början 
därigenom inte infrias. Sammanfattningsvis kan man säga att de som fick bäst 
förberedelser var de som hade mest realistiska förväntningar och blev nöjdast i slutändan. 
 
Föräldrarnas tankar om framtiden kunde delas in i samma grupper som tankarna efter 
adoptionen. De föräldrar som vars förväntningar hade infriats hade, förutom positiva 
förväntningar, mest tankar om identitet och återresa. De föräldrar vars förväntningar inte 
hade infriats hade allvarliga orostankar om hur deras barn skulle klara sig i framtiden, 
socialt, yrkesmässigt och rent allmänt.  
 
Resultaten av denna studie kan användas för att öka kunskapen om adoptivföräldrars 
utmaningar och för att i förlängningen förbättra stödet till dem, både innan och efter 
adoptionen. Detta är råd till praktiken: 
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• Då det kan vara svårt att forma realistiska förväntningar bör de blivande 
föräldrarna få hjälp med detta. Det har visat sig vara av största vikt att föräldrar är 
medvetna om vilka konsekvenser det kan innebära att adoptera, såväl för 
föräldrarnas som för barnets skull. Det är viktigt att inte förminska de svårigheter 
som kan uppstå. 

• Alla föräldrar bör även veta symtom på svårigheter och vad man bör göra om man 
ser dessa symtom (”som ett mantra”), samt ha en kontaktperson dit de kan söka sig 
om de behöver hjälp, för att minska tröskeln till att söka stöd. En viktig aspekt här 
är att föräldern måste förstå att det är okej att söka hjälp efter adoptionen, trots att 
de har klassats som ”superföräldrar”. 

• Alla familjer bör erbjudas samspels- och samtalsstöd efter adoptionen eftersom 
alla adoptivbarn har varit med om separationer. 

• Om föräldrarna ska adoptera ett barn med FAS bör de få en grundlig, särskilt 
riktad utbildning, för att lära sig förstå och hjälpa sina barn. Dessa föräldrar bör 
även få kontinuerligt riktat stöd under barnens uppväxtår. 

• Det är mycket angeläget att kunskapen kring FAS ökar bland yrkesverksamma, för 
att kunna ge dessa familjer rätt stöd, för att förhindra att barnen utvecklar 
sekundära funktionsnedsättningar. 

 

6.1 Författarens reflektioner 
Samhället tar på sig ansvaret för att hitta lämpliga föräldrar till barn som är övergivna av 
sina biologiska föräldrar och att utbilda dessa så att de kan möta barnens behov. Det är 
därför ett stort misslyckande från samhällets sida, och djupt olyckligt när barn med FAS 
adopteras till föräldrar som inte är helt insatta i vad det innebär att adoptera ett barn med 
denna svåra funktionsnedsättning. Att vara förälder till ett barn med FAS är en mycket 
svår och krävande uppgift som ofta innebär att föräldrarna måste genomföra mycket stora 
förändringar av sitt liv. Föräldrarna i denna studie vittnar om att de inte kände sig 
förberedda, och yrkesverksamma menar att de hört föräldrar som har funderat på att 
stämma adoptionsorganisationen då de känner sig lurade. Detta talar för att föräldrarna 
inte varit insatta i vad de kunde förvänta sig. Dessa föräldrar tvingas in i ett livslångt 
ansvar för ett barn som kommer att behöva långt mer stöd än ett barn utan dessa skador. 
Att vara förälder till ett barn med FAS är en mycket krävande uppgift, om detta 
kombineras av att föräldrarna möter motstånd och okunskap från samhällets sida istället 
för stöd, leder detta ofta till att föräldrarna känner sig utmattade och riskerar att bränna ut 
sig. Detta får självklart konsekvenser även för barnen som får föräldrar som är mycket 
trötta och inte mår bra.  
 
Att detta ansvar lämpas i knät hos någon som inte är medveten om konsekvenserna känns 
inte som etiskt riktigt, inte heller att det saknas upparbetat stöd till såväl föräldrar som 
barn. Det är inte heller rätt mot barnen att de placeras hos föräldrar som saknar adekvat 
kunskap om hur barnen ska bemötas och om deras särskilda behov. 
 
Hela situationen går att liknas med att ett barn med att brutet ben placeras hos ett 
föräldrapar utan att föräldrarna fått veta om detta. Föräldrarna saknar även kunskap om 
hur man upptäcker att benet är brutet samt vad de ska göra om de upptäckter det brutna 
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benet. Barnet skriker för att något är fel, men föräldrarna förstår inte vad de ska göra. När 
föräldrarna söker stöd vet inte heller de professionella vad som är fel och barnet får inte 
adekvat hjälp för sitt brutna ben utan utvecklar istället sekundära funktionsnedsättningar 
som t.ex. svårigheter med att lära sig gå. Detta exempel är givetvis orimligt idag då 
kunskap om fysiska skador är stor både hos föräldrar och hos professionella. Tyvärr är det 
verklighet för barn med FAS då kunskapen om dessa psykiska skador saknas överlag i 
samhället. Detta är inte acceptabelt och det är därför mycket angeläget att kunskapen kring 
FAS ökar hos de professionella som möter barn inom sitt yrke så att dessa barn som redan 
är mycket utsatta får rätt bemötande och kan utvecklas på bästa möjliga sätt utifrån sina 
särskilda förutsättningar. 
 

6.2 Förslag till framtida forskning 
Under studiens gång har det gång på annan framkommit att stödet till föräldrar till barn 
med FAS är bristfälligt. Det är svårt för föräldrarna att få stöd, särskilt om barnen inte 
ingår i LSS. Men även när barnen har en diagnos, och de får stöd, upplever föräldrarna att 
kunskapen om barnens specifika problem inte finns och att hjälpen de får inte är räcker 
till. FAS är en bred diagnos som innebär att barnen bland annat kan ha diagnoser som 
autism eller ADHD, men dessa diagnoser ger inte hela bilden. Det behövs mer forskning 
om denna grupp som är glömd både inom forskningen och inom praktiken. Forskningen 
bör inrikta sig på hur stöd som är riktad mot just denna grupp kan utformas på bästa sätt. 
Forskningen borde också undersöka vilka specifika utmaningar dessa familjer ställs inför 
och hur man på bästa sätt kan stödja dem. Att vårda ett barn med FAS är en svår uppgift 
som gör att många föräldrar hamnar på gränsen till kollaps, med stora konsekvenser för 
hela familjen. Att dessa föräldrar inom socialtjänst ses som en mycket kompetent grupp 
kan minska deras möjligheter att få hjälp, särskilt efter att först ha behövt konstruera sig 
själv som superföräldrar. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide – förälder 
 
Syfte 
Att undersöka adoptivföräldrars tankar och förväntningar om föräldraskapet, innan 
adoptionen, efter adoptionen och i framtiden. 
 
Ramar 
Frivilligt, behöver inte svara på alla frågor, kan avbryta utan närmare motivering. En 
timme max. Konfidentiellt, dvs avidentifiera, ingen obehörig kommer att ha tillgång till 
det oavidentifierade materialet. OK, inspelning? Kort om studien. 
 
Bakgrundsfrågor 

1. Hur många barn har ni adopterat? 
2. Har ni biologiska barn också? 
3. Hur gammalt är barnet/barnen nu? 
4. Hur länge har barnet varit i Sverige? 
5. Var ni i barnets hemland för att hämta barnet? 
6. Hur länge fick ni vänta på ert barn, från det att ni fick det första fotot tills barnet 

kom? 
7. Kan du beskriva dina barn? 

 
Vilka tankar och förväntningar om föräldraskapet hade du innan adoptionen? 

8. Vad hade du för tankar/förväntningar om ditt barn innan hon/han kom?  
9. Vad fick ni veta om barnet innan adoptionen? 
10. Vad visste du om den biologiska familjen vid adoptionen? Ex: var någon i den 

biologiska familjen alkoholist? 
a) Vad visste du om graviditeten? 
b) Var barnet fött för tidigt? 
c) Vet du om barnet var utsatt för någon slags misshandel eller försummelse 

eller annat trauma? 
d) Vad visste du om barnets hälsa vid adoptionen? 
e) Vad visste du om barnets levnadsförhållanden innan adoptionen? 

11. Vilka tankar och förväntningar hade du kring barnets: 
a. Ålder? 
b. Beteende? 
c. Hälsa? 
d. Kognitiv förmåga?  

12. Vilka förväntningar hade du kring föräldraskapet i stort? (kring livet som 
förälder?) 

13. Hur tänkte du att ert gemensamma liv det skulle bli? Vad skulle ni göra 
tillsammans? 

14. Adoptivbarn har ofta redan etablerat ett anknytningsmönster när de kommer till sin 
adoptivfamilj, hur tänkte du kring det? 

15. Kände du dig väl förberedd på att bli mamma/pappa? 
16. Vilka förväntningar hade du på stöd från familj, släkt, vänner och samhället? 

Känslomässigt/Praktiskt? 
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17. Vilka förberedelser gjorde ni innan adoptionen? Föreläsningar? Läste böcker? 
Pratat med andra adoptivföräldrar? 

18. Vilken hjälp fick ni för att forma realistiska förväntningar av föräldraskapet?  
19. Adoptionsprocessen kan vara en jobbig process, väntat länge på barn, ovisshet, hur 

var ditt mående innan adoptionen? 
20. Alla som är med i studien har vid någon tidpunkt sökt stöd, vilket stöd har du sökt? 
21. Hade du förväntat dig att ni skulle behöva söka hjälp efter adoptionen? 

Hur upplever du föräldraskapet just nu?  
22. Hur blev det när ni fått hem ert barn? 
23. Vad blev lättare resp. svårare? 
24. Stämde det ni fick veta om barnet innan adoptionen? 
25. Infriades förväntningarna ni hade kring barnets: 
26. Ålder? 
27. Beteende? 
28. Hälsa? 
29. Kognitiv förmåga?  
30. Kunde ni knyta an så som ni förväntade er? 
31. Kunde barnet knyta an så som ni förväntade er? 
32. Infriades era förväntningar ni hade kring föräldraskapet i stort innan adoptionen? 

(kring livet som förälder?) om inte, hur blev det annorlunda? Vilka känslor har det 
väckts hos dig? 

33. Hur väl förberedda anser du att du var för de utmaningar som 
adoptivföräldraskapet innebar? 

34. Infriades de förväntningar du hade på stöd från familj, släkt, vänner och samhället? 
Känslomässigt/Praktiskt? 

35. I vilken grad tycker du att de förberedelser ni gjorde innan adoptionen var 
tillräckliga? (Föreläsningar? Läste böcker? Pratat med andra adoptivföräldrar?) 

36. Har ni efter adoptionen känt sig av stress, depression eller utmattning som ni tror 
är kopplat till föräldraskapet? 

37. Vilka andra tankar har väckts hos er? 
38. Det kan uppstå ett gap mellan de förväntningar ni hade innan adoptionen och hur 

det sedan blev. Upplever du att det finns ett sådant gap och hur tror du att det 
eventuella gapet har påverkat dig och din familj? 

39. Har ni funderat på att få/fått avlastning för ert barn? 
40. Hur mår du idag? 

 
Vilka tankar och förväntningar har du på sitt föräldraskap sett i ett längre 
perspektiv? 

41. Beroende på var de befinner sig: 
42. Vad har du för tankar om framtiden? 
43. Hur tror du att skolåren kommer att bli? 
44. Hur tror du att tonårstiden kommer att bli? 
45. Hur tror du att det kommer bli när barnet är vuxet? 
46. Hur tror du att framtiden kommer att se ut för ditt barn? 
47. Hur ser du på föräldraskapet i framtiden? 
48. Övrigt? 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide - yrkesverksam 
 
Syfte  
Att undersöka adoptivföräldrars tankar och förväntningar om föräldraskapet, innan 
adoptionen, efter adoptionen och i framtiden. 
 
Ramar 
Frivilligt, behöver inte svara på alla frågor, kan avbryta utan närmare motivering. En 
timme max. Konfidentiellt, dvs avidentifiera, ingen obehörig kommer att ha tillgång till 
det oavidentifierade materialet. OK, inspelning? 
 
Bakgrundsfrågor 

1. Hur många familjer och barn har du haft kontakt med/har du i åtanke för denna 
intervju? 

2. Hur gamla är barnen när familjerna hör av sig? 
3. Hur länge har barnen varit i Sverige då? 
4. Är det någon som söker sig till er innan adoptionen?  
5. Varför söker adoptivföräldrarna stöd hos er? Finns det någon speciell situation 

som brukar vara utlösande faktorn för att man ska söka hjälp? 
6. Vilken roll har ni i relation till föräldrarna? 
7. Vilken hjälp ansöker de om? 

 
Vilka tankar och förväntningar om föräldraskapet hade de innan adoptionen? 

8. Hur uppfattar du föräldrarnas förväntningar innan adoptionen? 
9. Vilka förväntningar uppfattar du att föräldrarna har kring föräldraskapet i stort? 

(kring livet som förälder?) 
10. Adoptivbarn har ofta redan etablerat ett anknytningsmönster när de kommer till sin 

adoptivfamilj, hur upplever du att de tänker och resonerar de kring den frågan? 
11. Hur ofta vet de innan adoptionen att barnet har en alkoholskada? Om barnet i 

allmänhet? 
12. Vilka tankar och förväntningar upplever du att de har kring barnets: 

a. Ålder? 
b. Beteende? 
c. Hälsa? 
d. Kognitiv förmåga?  

13. Upplever du att de känner sig väl förberedda på att bli mamma/pappa? 
14. Vilken hjälp anser du att de får för att forma realistiska förväntningar av 

föräldraskapet?  
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Hur upplever de föräldraskapet just nu?  
15. Uppfattar du att det blir som föräldrarna hade förväntat sig? Om inte, vad brukar 

skilja sig? 
16. Vad blev lättare resp. svårare? 
17. Stämde det de fick veta om barnet innan adoptionen? 
18. Infriades förväntningarna som de hade kring barnets: 

a) Ålder? 
b) Beteende? 
c) Hälsa? 
d) Kognitiv förmåga?  

19. Hur diskuterar föräldrarna kring anknytningen? 
20. Kan föräldrarna knyta an så som de förväntat sig? 
21. Kan barnen knyta an så som de förväntade sig? 
22. Anser de att de var förberedda på de utmaningar som adoptivföräldraskapet 

innebar?  
23. Upplever du att det är många föräldrar som inte orkar med sitt barn? funderat på att 

få/fått avlastning för sitt barn?  
24. Upplever du att förädlarna kan känna av stress, depression eller utmattning, efter 

adoptionen som du tror är kopplat till föräldraskapet? 
25. Det kan uppstå ett gap mellan de förväntningar de hade innan adoptionen och hur 

det sedan blev. Upplever du att det finns ett sådant gap och hur tror du att det 
eventuella gapet har påverkat familjerna? 

 
 
Vilka tankar och förväntningar har de på sitt föräldraskap sett i ett längre 
perspektiv? 

26. Hur tycker du att föräldrarna resonerar när de pratar om sitt föräldraskap i ett 
längre perspektiv? (Ex, skolgång, tonårstiden, när barnet är vuxet och för dem i 
allmänhet?) 

27. Upplever du att det finns någon kunskapslucka i den information som föräldrarna 
får innan adoptionen? 

28. Kan du se något mönster i de som söker hjälp? 
29. Hör föräldrar ofta av sig till dig för att de känner att deras föräldraskap inte blev 

som de tänkt sig? 
30. I ditt arbete, vilka tankar har väckts hos dig under tiden du har jobbat där? 
31. Övrigt? 

 
 
 
 


