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Abstract 

Adoptive parents need to be able to reflect on the interaction with the child, both 

from the perspective of their own relational experience with the child and from 

the perspective of the previous experience of the child. This essay explores five 

adoptive parent´s thoughts and feelings about their children’s background. It also 

looks into how they think that the children’s background influences their way of 

expressing their needs and how this makes the parents feel. Data has been 

collected through semi-structured interviews which have been analyzed using 

thematic analysis. The thoughts and feelings around the children’s background 

mainly concerns how the children were taken care of prior to the adoption and 

the birth parents. The parents expressed feelings of sadness and sorrow regarding 

how the children were taken care of prior to the adoption. Thinking of how it 

could have been for the children gave rise to strong emotions. The parents 

expressed sympathy and sorrow but also rivalry, envy and anger towards the birth 

parents. They describe different behaviors’ and expressions that the children have 

and how they think that these may be related to the experiences the children had 

prior to the adoption. The parents describe what the children’s behaviors and 

expressions arouse within themselves. They tell about strong somatic and 

dissociative reactions, feelings of guilt, uncertainty and insufficiency. The parents 

also describe how the interaction with their children reminds them of painful 

experiences from their own childhood. The accounts show the importance of the 

parents´ ability to mentalise and how they think about needs that the children 

don´t express. 

 

Keywords: adoptive parents, adopted children´s background, thoughts, feelings, 

birth parents, attachment, mentalisation, intersubjectivity 
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1 Inledning 

Att adoptera innebär att ta till sig ett barn som har fötts av andra föräldrar. Barnet 

har erfarenheter av samspel med andra och har utvecklat mönster för relaterande i 

andra omsorgssituationer och med andra omsorgsgivare. Adoptivföräldrar 

behöver därför kunna reflektera kring samspelet med barnet utifrån både sina 

egna relationserfarenheter med barnet och barnets tidigare erfarenheter. Barn som 

adopterats har erfarenhet av minst en, oftast flera, separationer före adoptionen. 

De flesta har erfarenheter av otillräcklig omsorg, ibland vanvård och övergrepp 

men det kan också vara så att barnet haft goda anknytningserfarenheter som 

avbryts vid adoptionen. Detta innebär att adoptivföräldrar behöver förmåga att 

härbärgera komplexa känslotillstånd och negativ affekt (Steele, Hodges, Kanuik & 

Steele, 2010). 

 

Majoriteten av de barn som adopteras av föräldrar bosatta i Sverige kommer från 

andra länder. Inför adoptionen får föräldrarna viss information om barnets 

hälsotillstånd och sociala historik. Det varierar hur mycket information som finns 

om barnet och hur man dokumenterat den information som finns. I en del 

ursprungsländer görs album som berättar om hur barnet haft det och utvecklats 

under den tid som de tagits omhand där och ibland kan föräldrarna få muntlig 

information av personal som tagit hand om barnet. Då adoptivföräldrarna får ta 

emot barnen finns varierande möjligheter att få en bild av institutionen eller 

familjehemmet och hur barnet kan ha haft det där. Hur mycket information 

föräldrarna än kan få kommer det mesta av barnets erfarenheter endast att kunna 

anas genom hur de gestaltas i barnets sätt att relatera.      

 

Vid internationell adoption har samhället ett ansvar för att förbereda och utreda 

blivande adoptivföräldrar samt att ge stöd till familjen efter adoptionen. 

Föräldraförberedelsen inför adoption lyfter fram vikten av att de blivande 

adoptivföräldrarna tar ansvar för barnets ursprung och deras inställning till 

barnets bakgrund är också en fråga som ska utredas i medgivandeutredningen. 

Efter adoptionen saknas dock uppföljning av hur detta faktiskt blir då 

adoptivföräldrarna fått sitt barn. Mot bakgrund av detta är det intressant att 

utforska vilka tankar och känslor som adopterade barns bakgrund kan väcka hos 

deras föräldrar.      

 

2 Teoretisk bakgrund 

Studiens teoretiska bakgrund är relationella teorier om anknytning, mentalisering 

och intersubjektivitet.  

 

2.1 Anknytningsteori  

Anknytningsteorin utgår från att anknytning är nödvändig för överlevnad. 

Människobarnet klarar sig inte själv och har därför en medfödd benägenhet att 

forma känslomässiga band till den eller dem som tar hand om det. Men barnet 
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behöver inte bara skydd och trygghet utan också utforskande för att utveckla sin 

egen kompetens, egna färdigheter och jagfunktioner. Det mest intressanta är till 

en början de ansikten som finns inom räckhåll och i sedan, i takt med att barnets 

förmåga att förflytta sig ökar, världen runt omkring. Utifrån sina erfarenheter av 

samspel med föräldrarna/omsorgsgivarna skapar barnet inre bilder, s.k. inre 

arbetsmodeller, av hur det är att vara och att vara med andra. Tillsammans utgör 

dessa representationer av samspel, de inre arbetsmodellerna, det möjligt för barnet 

att tänka om verkligheten, d.v.s. att göra antaganden om situationer, förutse 

händelser och planera sitt beteende. Forskning har urskiljt tre organiserade 

anknytningsmönster: trygg, otrygg undvikande och otrygg 

ambivalent/motspänstig samt ett desorganiserat anknytningsmönster. Vidare visar 

forskning att de inre arbetsmodeller som tar form under barnets första levnadsår 

är beständiga men kan modifieras av nya relationella erfarenheter (Havnesköld & 

Risholm Mothander, 2011). 

 

Omvårdnadssystemet är ett komplementärt instinktivt beteendesystem som 

utvecklas i sampel med barnets anknytnings- och utforskandesystem. Förälderns 

förmåga att möta barnets behov av skydd och tröst samt behov av utforskande 

påverkas av förälderns egna erfarenheter av anknytning. För föräldern handlar det 

om att balansera behovet av att skydda och att släppa taget och uppmuntra barnet 

att utforska världen (Havnesköld & Risholm Mothander, 2011). 

Omvårdnadssystemet är liksom anknytningssystemet förknippat med starka 

känslor. Då föräldrar kan skydda och trösta sina barn uppstår känslor av 

tillfredställelse och njutning. Vid separation eller då något hindrar föräldrar från 

att skydda och trösta sina barn, leder det till känslor av ilska, ledsenhet, ångest och 

förtvivlan (George & Salomon, 2008). 

 

2.2 Mentaliseringsteori  

Mentalisering kan beskrivas som förmågan att förstå sitt eget och andras beteende 

i termer av underliggande mentala tillstånd och intentioner. Föräldrars förmåga att 

mentalisera i relation till sina barn anses vara förknippad med 

anknytningsprocesser. Peter Fonagy hävdar att trygg anknytning är ett resultat av 

att föräldern på ett bra sätt kunnat härbärgera, spegla barnets inre tillstånd och ge 

tillbaka en representation av detta till barnet (Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 

2002). Föräldrar som har den mentaliseringsförmåga som krävs för att kunna se 

smärtsamma känslor som mentala tillstånd som kan och kommer att förändras, 

snarare än konkret verklighet, kan vara känslomässigt engagerade och härbärgera 

barnets ångest. Det gör ångesten tolererbar, så att barnet kan börja utveckla en 

egen känsla av bemästrande (Slade, Grienenberger, Bernbach, Levy & Locker, 

2005). Om vissa känslor är otillåtna i anknytningsrelationen fungerar inte 

anknytningen som en trygg bas för utforskande av den intersubjektiva världen. 

Om anknytningspersonens omsorg mer styrs av egna behov än barnets, kan 

barnets upplevelse och det som anknytningspersonen förmedlar till barnet bli 

oförenliga inre bilder. Eftersom det är livsnödvändigt för barnet att relationen 

bevaras är det vanligt att barnet ger upp sin egen bild. För barnet innebär detta att 
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delar av verkligheten behöver uteslutas från medvetandet och blir omöjliga att 

tänka om. Barnets tillgång till sitt eget inre liv begränsas liksom förmågan att leva 

sig in i och förstå andras sinnestillstånd (Havnesköld & Risholm Mothander, 

2011). 

 

2.3 Intersubjektivitetsteori 

Enligt Daniel Stern omfattar självet en upplevelse av själv och andra och en 

upplevelse av själv med andra. Han beskriver självets utveckling i en serie nivåer: 

uppvaknande själv, kärnsjälv, intersubjektivt själv, verbalt själv och berättande 

själv. De olika självnivåerna kan ses som framväxande upplevelseperspektiv inom 

vilket barnet organiserar sina alltmer komplicerade erfarenheter av känslomässiga 

möten med andra (Havnesköld & Risholm Mothander, 2011).  

 

Stern (1990) menar att de flesta föräldrar behöver och vill veta vad som pågår i 

sina barns inre. Emellanåt är det relativt lätt att tolka barnets uttryck och 

emellanåt svårare. När föräldern har svårt att tolka barnets signaler får han eller 

hon gissa. Dessa gissningar färgas ofrånkomligen av förälderns egen inre 

föreställningsvärld och hur föräldern själv, som barn, blev tolkad av sina föräldrar. 

Förälderns förmåga att leva sig in i barnets upplevelse formar både hur föräldern 

uppfattar barnet och hur barnet kommer att uppfatta sig självt.  

 

3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning om adoption har främst fokuserat på det adopterade barnets 

utveckling, anpassning och adopterades upplevelse av sin situation. Viss forskning 

har undersökt hur adoptivföräldrarnas anknytningsstil, mentaliseringsförmåga och 

kapacitet att hantera de komplexa känslor som finns kopplade till 

adoptionssituationen påverkar barnets utveckling. En studie har undersökt 

adoptivföräldrars berättelser om deras första möte med barnet. Det verkar inte 

finnas någon tidigare forskning om hur adoptivföräldrar förhåller sig till barnens 

bakgrund (Dozier & Rutter, 2008). 

 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

En longitudinell studie vid Leiden University har undersökt adopterade barns 

anknytning. De har bl.a. inriktat sig på barnets anpassning och utveckling (Jaffari-

Bimmel, Juffer, Van IJzendoorn, Bakermans-Kranenburg & Mooijaart, 2006), och 

betydelsen av adoptivföräldrars lyhördhet för barnets anknytning (Beijersbergen, 

Juffer, Bakermans-Kranenburg & Van IJzendoorn, 2012). Studierna visar 

samband mellan adoptivföräldrars lyhördhet och deras barns anknytning och 

sociala anpassning.   

 

En annan longitudinell studie (Steele, Hodges, Kaniuk & Steele, 2010) har 

undersökt adoptivförälderns relation till egna anknytningserfarenheter och 
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förändringar av barnets inre representationer av relationer en tid efter adoptionen. 

De visar att barn med erfarenheter av övergrepp och vanvård utvecklar 

kompletterande, eller konkurrerande, inre representationer då de adopteras av 

föräldrar med trygg anknytningsstil/god mentaliseringsförmåga. Forskarna 

betonar betydelsen av att föräldrarna förmår härbärgera och tänka kring negativ 

affekt i samspelet med barnet samt vidmakthålla en tro på relationen då den 

attackeras av avståndstagande och aggressivitet från barnets sida.   

 

En kvalitativ studie analyserar adoptivföräldrars berättelser om första mötet med 

barnet. Forskarna urskiljde tre centrala teman, situationen då barnet överlämnades 

till dem, upptäckten av barnets kropp och det första mötet med barnet. Dessa 

teman rymde en del positiva men övervägande svåra erfarenheter av mötet med 

barnet och den miljö som barnet levt i. Språklig strukturell analys av 

intervjumaterialet visade att mer än hälften av de intervjuade föräldrarnas 

berättelser om första mötet med barnet var desorganiserade och fragmenterade på 

ett sätt som liknade personer med diagnosticerad PTSD (Harf, Skandrani, 

Radjack, Sibeoni, Moro & Revah-Levy, 2013).  

 

David Brodzinsky (2011) har kombinerat kvantitativ och kvalitativ metod i en 

studie som visade ett samband mellan kommunikativ öppenhet i familjen kring 

adoptionen och barnets anpassning. Barn som lever i familjer som har mer 

information om och kontakt med den biologiska familjen och som har en öppen 

och inkännande kommunikation om adoptionen har bättre självförtroende och 

färre beteendeproblem. Adoptivföräldrar som valt öppen adoption och har 

kontakt med de biologiska föräldrarna har en större känsla av rätt till sina barn, 

känner sig mer trygga i relationen till barnen och oroar sig mindre för att de 

biologiska föräldrarna ska ta tillbaka barnet. Samtidigt oroar de sig mer över vilken 

påverkan kontakten med den biologiska familjen kan ha på barnet. 

 

3.2 Erfarenhetsbaserade studier 

Mary Dozier och Michael Rutter (2008) pekar på att utredning av de föräldrar 

som adopterar internationellt syftar till att bedöma om deras uppfostringsstil kan 

utgöra ett hot för de adopterade barnen. Vid adoptionen uppvisar låg andel av 

dessa föräldrar psykopatologi i jämförelse med den generella befolkningen. 

Samtidigt har många adoptivföräldrar genomgått stress förknippad med ofrivillig 

barnlöshet och assisterad befruktning. Dessa frågor kan vara mer eller mindre 

lösta vid tiden för adoptionen. Stress som inte bearbetats kan tänkas leda till 

föräldrabeteenden som associeras med medvetandetillstånd kopplade till 

obearbetade trauman och förluster.  

 

Martin St-André och Miri Keren (2011) jämför likheter och skillnader mellan 

adopterat och biologiskt föräldraskap samt undersöker psykopatologi knuten till 

adoptionssituationen. De pekar på att föräldrablivande är en utvecklingskris som 

kan vara både sårande och befriande. Föräldrarna utsätts för stress under 
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adoptionsprocessen och en idealisering av föräldraskap kan hjälpa dem att orka 

med lämplighetsbedömning, administrativa processer och väntan. När barnet 

kommer kan det öka diskrepansen mellan förväntningar och verklighet. Vidare 

kan barnets genetiska predisposition och erfarenheter av tidigare omsorgsbrister 

och separationer störa föräldra-barnrelationen. Författarna pekar också på 

ofrivillig barnlöshet som en förlust och en begränsning av en narcissistisk 

reparativ önskan som är en normal del av föräldraskap. Läkning av denna förlust, 

liksom bearbetning av andra förluster, påverkas av adoptivföräldrarnas inre 

representationer av anknytningserfarenheter. 

 

Lotta Landerholm (1995) beskriver adoption som ett drama på liv och död. Det är 

en kris för adoptionstriadens tre parter. En kvinna blir gravid men kan inte ta 

hand om barnet. Barnet lämnas av sin mamma vilket utgör ett hot mot barnets 

fysiska och psykologiska överlevnad. Att mötas och knyta an till varandra är en 

kris för båda barn och adoptivföräldrar. Landerholm (2003) beskriver ofrivillig 

barnlöshet som en erfarenhet av övergivenhet. Det kan vara som att bli övergiven 

av sin kropp och ett narcissistiskt sår. Det kan väcka vrede mot självet och 

omvärlden. Avund mot andras förmåga att få barn kan komma till uttryck i 

fantasier om den biologiska modern. Hur adoptivföräldrar har integrerat denna 

erfarenhet och kan förhålla sig till den påverkar deras möjligheter att möta barnets 

erfarenhet av övergivenhet. 

 

Marilyn W. Silin (1996) kallar den biologiska mamman ett spöke i barnkammaren. 

Fantasier kring henne är en faktor som adoptivföräldrarna måste förhålla sig till 

och som påverkar deras upplevelse av sitt föräldraskap. Avsaknad av kunskap om 

barnets tidigare historia gör det svårare för adoptivföräldrar att förutsäga barnets 

utveckling. Möjligheten att referera barnets utveckling till tidigare generationers 

utveckling saknas. Detta är en förlust som både föräldrar och barn behöver sörja.  

      
Janine de Peyer (2013) menar att adopterade barn, adoptivföräldrar och kanske 

även biologiska föräldrar balanserar på en mängd delade lojaliteter och motstridiga 

identifikationer. Dessa identifikationer tilltalar olika självtillstånd som flyter in och 

ut ur medvetandet från ögonblick till ögonblick. De Peyer hänvisar till Bromberg 

som menar att psykisk hälsa består av en pågående pendling mellan åtskildhet och 

enhet mellan individens självtillstånd. Hon menar att dissociation är en nödvändig 

adaptiv förmåga i adoptivfamiljen som möjliggör en sund anknytning mellan barn 

och adoptivföräldrar. Barn och deras adoptivföräldrar behöver finna en balans 

mellan att bekräfta barnets band till de biologiska föräldrarna och 

adoptivföräldrarna. De Peyer menar att det inte är möjligt att finna en lösning på 

adoptionsdilemmat utan att det handlar om att härbärgera sina motstridiga känslor 

och så ärligt och öppet som möjligt och samtidigt glädjas åt den kärlek och 

samhörighet som man känner.  
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Juliet Hopkins (2000) beskriver en psykoterapi med Max som adopterats vid 9 år. 

Fallbeskrivningen illustrerar pojkens motstånd mot att knyta an och hur detta 

förändras genom att negativa anknytningsmodeller externaliseras i relationen till 

psykoterapeuten. Hopkins berättar att hon i terapin med Max upplevde fruktan, 

oro, ilska, svek, hjälplöshet och hopplöshet och att hon behövde både sin 

teoretiska kunskap och stöd från kollegor för att kunna se det rädda, hjälplösa 

barnet.  

 

Sammanfattningsvis kan man beskriva att adopterade barns föreställningsvärld 

börjar formas i de situationer och relationer som de befinner sig i före 

adoptionen. Adoptivföräldrar behöver därför omfatta dessa erfarenheter i sin 

förståelse av barnet. Tidigare forskning pekar på betydelsen av att adoptivföräldrar 

är öppna för barnets bakgrund men hittills saknas studier om vad detta innebär 

för föräldrarna. 

 

4 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att försöka undersöka och öka förståelsen för adoptivföräldrars 

tankar och känslor kring barnets bakgrund och behov. Studiens frågeställningar är: 

 Hur tänker och känner adoptivföräldrar kring barnets bakgrund? 

 Hur tror de att barnets bakgrund påverkar barnets sätt att uttrycka sina 

behov? 

 Vad väcker barnets uttryckssätt och beteende hos adoptivföräldrarna?  

 

5 Metod 

 

5.1 Undersökningsdeltagare 

Studien bygger på intervjuer med fem adoptivföräldrar. Föräldrarna har på olika 

sätt haft kontakt med Duvnäs föräldrastöd, som sedan år 2005 haft ett särskilt 

uppdrag från Stockholm Stad att erbjuda samspelsstöd till adoptivfamiljer med 

barn i förskoleåldern. Urvalet har styrts av tillgänglighet men är också i viss mån 

ett handplockat urval. Terapeuterna på Duvnäs har föreslagit föräldrar utifrån en 

bedömning av deras möjligheter att verbalisera sina tankar kring frågeställningen 

och utifrån en ambition att skapa en bredd av familjesituationer och 

adoptionserfarenheter. Föräldrarna fick ett brev (se bilaga 1) som presenterade 

studien och de som ville delta kontaktade sedan själva författaren.   

 

Fem föräldrar deltog i studien, tre mammor och två pappor. Två av föräldrarna 

var ensamstående. Alla utom en av föräldrarna hade adopterat pojkar och två av 

föräldrarna hade adopterat syskonpar. En förälder har efter ankomsten av det 

adopterade barnet fått barn som fötts i familjen. Barnens ålder vid adoptionen 

varierade från nio månader till nästan sex år. Tre av föräldrarna har fått 
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information om barnens biologiska föräldrar. De två andra föräldrarna har fått 

barn med okända biologiska föräldrar. Barnen har adopterats från fem olika 

länder, vilket innebär fem olika adoptionsprocedurer med avseende på faktorer 

som t.ex. vilken information föräldrarna fått om barnens bakgrund, vistelsetid i 

ursprungslandet i samband med adoptionen samt hur och av vem barnet 

överlämnades i deras vård.   

   

5.2 Undersökningsmetod 

Eftersom studiens syfte är att öka förståelse, för adoptivföräldrars känslor och 

tankar kring barnets bakgrund, har kvalitativ metod tillämpats. Andra skäl att 

tillämpa kvalitativ metod är att frågan är både komplex och kontextberoende. 

 

5.3 Datainsamlingsmetoder 

Datainsamling har skett genom halvstrukturerade intervjuer (Intervjuguide se 

bilaga 2). Frågorna handlade om föräldrarnas tankar och känslor kring följande 

teman:  

 Information om hur barnets tagits omhand före adoptionen  

 Barnbeskedet 

 Hur barnets erfarenheter före adoptionen påverkar barnets sätt att 

uttrycka sina behov 

 Hur den egna barndomen påverkar föräldraskapet  

 Barnets biologiska föräldrar.   

 

5.4 Bearbetningsmetoder 

Intervjuerna har transkriberats ordagrant och analyserats med tematisk analys som 

den beskrivs av Pia Langemar (2010). De transkriberade intervjuerna lästes flera 

gånger och materialet fick sjunka in. Sedan markerades i texten nyckelord och citat 

med relevans för frågeställnigen. Dessa nyckelord och citat skrevs på postitlappar 

som sedan sorterades under preliminära teman. Texten lästes åter igenom, en gång 

för varje tema, för att hitta fler citat. En del teman samordnades i områden och 

sammanställdes till resultat medan andra lades åt sidan då de hade mindre relevans 

för frågeställningarna. Återkoppling till texten skedde under 

resultatsammanställningen. Detta för att säkerställa att citaten, då de tagits ur sitt 

sammanhang, inte kom att få en innebörd som inte överensstämde med 

sammanhanget i intervjun.  

 

5.5 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes under hösten 2013. I brevet som skickades med 

förfrågan om intresse för deltagande föreslogs att intervjuerna kunde äga rum på 

Duvnäs föräldrastöd. En förälder valde att intervjuas där medan övriga, för att 

slippa restid, valde att intervjuas på St Lukas mottagning och på sina arbetsplatser. 

Intervjufrågor togs fram. Intervjuerna spelades in med en digital ljudinspelare.   
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Under intervjuerna användes intervjuguiden som en checklista. Intervjuarens 

förhållningssätt till intervjupersonerna var nyfiket utforskande för att få ett så 

innehållsrikt och meningsfullt material som möjligt. Intervjuernas längd var inte 

förutbestämd utan bestämdes utifrån vad som behövdes för att hinna med de 

uppställda frågeområdena. Tiden varierade mellan en timma och en timma och tre 

kvart.   

 

Författaren har under arbetet med studien fört loggbok som ett sätt att 

dokumentera sin egen reflekterande process.   

 

5.6 Forskningsetiska frågeställningar 

Under uppsatsarbetet har Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som 

avser människor att beaktats. 

  

Deltagande i studien var frivilligt och intervjumaterialet har anonymiserats. 

Eftersom terapeuterna på Duvnäs föräldrastöd medverkade vid rekryteringen av 

intervjupersoner tillfrågades endast föräldrar som avslutat behandling eller inte 

gick i behandling hos Duvnäs. Detta för att motverka risk för att föräldrarna 

skulle känna att deras möjlighet att få behandling påverkades av eventuellt 

deltagande.  

 

6 Resultat 

Resultatet redovisas i fyra områden. Det första området handlar om föräldrarnas 

tankar och känslor kring hur barnen tagits omhand före adoptionen och det andra 

om deras tankar och känslor kring de biologiska föräldrarna. Det tredje området 

handlar om hur föräldrarna tror att barnets erfarenheter före adoptionen påverkar 

deras sätt att uttrycka sina behov och det fjärde handlar om känslor som 

samspelet med barnet väcker hos föräldrarna.  

 

6.1 Tankar och känslor kring hur barnet tagits omhand före 

adoptionen 

Föräldrarnas tankar kring hur barnen tagits omhand före adoptionen kretsade 

främst kring den omsorgs- och resursbrist som präglat omhändertagandet. De 

känslor som fanns i förgrunden var ledsenhet och sorg. ”Det känns jättehemskt när 

jag tänker på situationen. Min yngste i ett underbemannat barnhem som upp till ungefär två och 

ett halvt års ålder satt stor del av dagen i en spjälsäng, eftersom man inte hade möjlighet att ta 

hand om honom och hans speciella behov. Det känns ju otroligt hemskt och otroligt sorgligt (drar 

efter andan, suckar).” 

 

Frågan om vilka tankar och känslor föräldrarna har kring hur barnet haft det före 

adoptionen väckte starka känslor, vilket förvånade ett par av föräldrarna. Några 

hade svårt att finna ord och talet bröts av djupa suckar och gråt. 
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”När jag börjar tänka på det och känner efter så kan jag känna att jag kan bli ganska 

ledsen… och … em… det blir ganska känslosamt. Det är svårt att sätta ord på känslorna 

egentligen men jag… … lite att jag känner den här utsattheten som de måste ha varit i, som 

små barn och inte få den närhet och den omvårdnad som man behöver. Alltså deras utsatthet.” 

 

”Ja det känns… väldigt så där vad ska jag säga… jag tänker ofta på det. Det är svårt att göra 

sig en bild av hur det kan ha varit. Men när jag fick henne, ja då var hon ju dryga ett år, hon 

kunde inte gå och hon kunde knappt krypa och så hade hon en kal fläck här bak (pekar på 

bakhuvudet) så jag tänkte att hon kanske har legat mycket. Så fick jag en fantasi så där att 

hon kanske har varit lite jobbig, så där om du förstår vad jag menar att hon kanske har låtit 

mycket och varit ganska aktiv, lite för pigg liksom. Och då… jag blir lite rörd då jag pratar om 

det, då kan jag känna lite sorg liksom (gråter… suckar).” 

 

Samtidigt som föräldrarnas berättelser fokuserade på det som fattats barnet lyfte 

några också fram att det kunde ha varit värre. ”När man tittar på där vi först träffade 

barnen, hur osäkra de var i sig själva, hur svaga de var, p.g.a. resurssituationen som de hade. 

Samtidigt, om jag jämför med vad jag hört av andra adoptivföräldrar, är jag glad att de 

hamnade på det barnhemmet där man verkligen ansträngde sig.”   

 

En förälder uttryckte en mycket positiv syn på institutionen. ”Det var en familjär och 

skön atmosfär.”  

 

6.2 Tankar och känslor kring de biologiska föräldrarna 

Föräldrarna uttryckte blandade känslor och tankar kring att deras barn först varit 

andra föräldrars barn. De hade frågor kring varför de biologiska föräldrarna hade 

lämnat barnet, hur det kunde vara att ha lämnat barn och hur de biologiska 

föräldrarna tänkt. Många tankar kretsade kring sambandet mellan att de biologiska 

föräldrarna lämnat barnet och att de fått bli föräldrar till barnet. En central aspekt 

av de flesta frågor och funderingar var att de biologiska föräldrarna fött barnet. 

Genomgående uttrycktes en ambivalens gentemot de biologiska föräldrarna. En 

mamma tänkte att det är så självklart att det inte är något problem samtidigt som 

det är ”lite skrämmande” att tänka på att barnet har andra föräldrar.  

 

En del tankar handlade om varför de biologiska föräldrarna lämnat barnet och hur 

det kunde vara för dem att de gjort det.   

”Ja och de nio månaderna som mamman bar på honom i magen, liksom. Magmamman. Vad 

gav hon honom? Vilken känsla gick hon med? Älskade hon det lilla livet som fanns där i 

magen eller eeh… … Hade hon bestämt sig för att lämna bort det redan så fort hon blev gravid 

eller? Finns det en familj med en massa andra biologiska syskon? Och varför fick han inte 

fortsätta i den? Var de för fattiga eller? Var hon för ung, inte gift kanske och bara blev 

gravid?”   

 

”Bara den där tanken att, tänk att mista fem barn! Alltså du har fött fem barn som du 

kanske inte alls vet var du har idag. Alltså det är en tanke och en känsla som det är svårt att 

sätta ord på… ens. Alltså hur orkar man, hur skulle man orka leva med det?”  
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En förälder betonade att hon inte klandrar de biologiska föräldrarna för att de 

lämnade barnet. ”Jag tänker inte så här: Hur kunde ni? För jag tänker att de var tvungna. 

Näe, men mer respekt för hur det kan kännas för dem.” 

 

De föräldrar som har information om de biologiska föräldrarna hade frågor kring 

hur dessa tagit ansvar som föräldrar. En förälder undrade ”… hur såg det ut då hon 

bar barnen, var hon aktiv missbrukare då, lyckades hon hålla sig ifrån droger och alkohol då 

eller? Och det här var hon, jag har fått för mig att hon bar med barnen i alla de här miljöerna 

eller har barnen haft några andra som har tagit hand om dem, när hon så att säga har jobbat?”  

 

En förälder gav uttryck för att han inte kan förstå hur de biologiska föräldrarna 

kunde komma på tanken att få barn. ”Hur kan man alltså, när man har en sådan 

livssituation att man inte har mat, värme, eller kläder… alltså hur, hur kan man… … hur 

kan man få för sig att man ska ha barn? Jag begriper inte det. För det är ju självklart att 

barnen inte kommer att må bra… att utsätta dem för den situationen och den faran… … Nej 

jag förstår inte (viskar)… …”   

 

Ilska över vad barnen utsatts för p.g.a. de biologiska föräldrars oförmåga att ta 

hand om barnen blandas med sorg och medkänsla. ”… det finns lite arghet där men 

det är mer oförståelse och sorg. Alltså att jag tycker synd om de människorna”.   

 

De flesta tankar kring de biologiska föräldrarna rörde på olika sätt det faktum att 

de fött barnen. En del av dessa tankar reducerade de biologiska föräldrarna till just 

denna funktion. ”Man kan ju säga så här till honom att vi lånade henne. Eller du fick låna 

hennes mage och ligga i. Men det var ju bara för att du skulle kunna komma till mig sedan. Så 

att hon är, den funktionen fyller hon. Han har legat i hennes mage.”  

 

”Men mamman har ju i alla fall gjort sitt jobb! Hon har ju gått där i nio månader och sett till 

och lämna honom på en bra plats med kunnig personal.”  

 

En annan mamma säger att det faktum att hon själv inte fött barnen gör att det 

finns en avundsjuka blandad med ödmjukhet gentemot de biologiska föräldrarna. 

”Hon har ju faktiskt fått föda de här barnen… Men jag kommer aldrig att kunna tävla om 

den platsen på något vis i föräldraskap. Hon, hon, de är biologiska föräldrar och kommer alltid 

så vara. Det är inget som går att förändra. Och på det viset kommer vi alltid att vara nummer 

två, som har kommit in. Och i det så finns det ju en skillnad, en diskrepans och en sorg också. 

För det kan komma över mig också, kanske mer tidigare här att, en sorg över vad man har 

förlorat av deras tid, de här yngre åren.”  

 

En pappa lyfte fram att det är tack vare att de biologiska föräldrarna som han fått 

sina barn. ”… att, att vi behöver flika in dem och att tänka på dem, förklara för barnen att 

de finns och att vi tänker på dem med värme och att vi är tacksam för att de födde, för att de 

faktiskt födde barnen. Annars hade vi inte kunnat få de här fantastiska barnen.” 
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Och en mamma sa ”Min lycka är ju andra föräldrars tragedi liksom…” 

 

En förälder kom under intervjun att reflektera över att han undviker att tänka på 

barnets biologiska pappa. ”Undrar hur stor frågan är för mig? Och undrar hur stor frågan 

blir för mitt barn. Just den där pappan då… Mamman har jag ju skapat fyra, fem bilder av 

som jag tycker fungerar… Pappan är jag… har jag inte ens någon bild av. Men det kommer ju 

han vilja ha förmodligen. Det spelar ju roll för honom. Jag vill mest tänka bort honom kanske. 

Jag vet inte… Men för min sons del så är det ju ändå viktigt att tänka kring det… som 

ursprung… Kanske är det viktigt för mig också. Jag kanske ska börja tänka lite mer på 

pappan. Får fundera på det…” 

 

Föräldrarna funderade också på vilka genetiska anlag barnet ärvt av sina biologiska 

föräldrar. Funderingarna rörde barnens utseende och intressen och talanger som 

de tänkte inte kunde komma från dem själva. En pappa sa ”Arv och miljö det 

funderar jag mycket på liksom… För han älskar ju musik och rytm och dans och han har allt 

det där i kroppen liksom. Det är jättemärkligt. Var kommer det ifrån?”  

 

6.3 Beskrivningar av barnens sätt att uttrycka sina behov  

Föräldrarna beskrev olika sätt att relatera, beteenden och uttryckssätt som de 

kopplar till barnens erfarenheter före adoptionen. Beskrivningarna handlar i första 

hand om behov som de föreställer sig att barnen inte fått tillgodosedda men även 

behov som de tror blivit mötta. Föräldrarna berättade hur deras tankar om 

barnens sätt att vara utvecklats och fördjupats genom erfarenheter som de gjort 

tillsammans med barnen och hur de genom samtal med vänner och professionella 

fått hjälp att förstå beteenden. Beskrivningar av hur föräldrarna tänker att barnens 

erfarenheter före adoptionen påverkar deras sätt att uttrycka sina behov 

sammanfattas under följande teman: separation och avbrott, närhet, tröst och 

skydd, gruppbeteenden, utforskande samt stor och liten på samma gång.    

 

6.3.1 Separation och avbrott  

En del tankar rörde hur de separationer och avbrott som barnen upplevt påverkar 

deras öppenhet inför att mötas och att gå in i relationer. En förälder berättar att 

återseenden är smärtsamma för hans son.  

”Min teori är att det kommer från påminnelsen om separationen och att han är så rädd för 

separationen. Så när t.ex. goda vänner kommer på besök, som inte kommer så ofta men som är 

goda vänner, eller när morfar kommer på besök, då springer han iväg och gömmer sig under 

sängen i en kvart eller en halvtimma innan han långsamt vågar komma fram. Sedan tar det en 

stund innan han har blivit varm och sedan har han hur kul som helst med dem.”  

   

En mamma berättade att barnen knutit an till pappan men hållit henne på avstånd. 

Hon tror det kan bero på att barnen blivit svikna av så många kvinnor tidigare och 

att de kanske tror att hon också ska försvinna. ”… jag tror ju att det varit så här att 

mamman har försvunnit och personalen har varit kvinnor och de har försvunnit och 

försvunnit… varför ge förtroendet till mig om jag ändå kommer att försvinna.”  
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6.3.2 Närhet  

Det fanns funderingar som rör barnens relation till fysisk närhet. En förälder 

trodde att hennes barn inte fått den första bekräftelsen. Hon jämförde det 

samspel som hon sett mellan en väninna och hennes spädbarn med vad hon tror 

att hennes son fått på institutionen med många barn och få vårdare. Hon trodde 

att tidigare brist på närhet kan vara ett skäl till att han inte ville vara fysiskt nära 

när han först kom till henne. ”Ja han har inte varit så fysisk. Han har inte varit så pussig 

och kramig. Det har kommit nu, de senare åren liksom. Mycket mer för nu kan vi pussas och 

kramas och han kan komma och kramas ordentligt, tycker om och kärlek och mycket så. Men 

det var inte alls, jag upplevde att han ryggade tillbaks när jag ville pussa och krama honom.”  

 

En förälder sa att hans barn från början tyckte om att vara nära. Han trodde det 

beror på att sonen hade en trygg anknytning till sina första vårdare. ”Han är ett 

riktigt närhetsbarn. Och om det var närheten till vårdarna först… och så bytte han det naturligt 

liksom. Han var nog väldigt tryggt anknuten tror jag. Så bytte han det till oss direkt efter det. 

Han kom hem till oss i vår lägenhet och där somnade han med mamma i sängen liksom. Jag vet 

att hon berättar ofta om det, att hon låg kvar där länge liksom.” 

 

6.3.3 Tröst och skydd 

Föräldrarna berättade om beteenden hos sina barn som de tror beror på att 

barnen tidigare inte fått tröst och skydd. En mamma sa att hennes son inte visar 

någon reaktion då han slår sig. ”Min mamma sa vid något tillfälle att det är så bra att han 

inte gråter. Näe, han sitter ju inte och gråter om han har gjort sig illa. Och jag såg det precis 

tvärtom. Jag har fått jobba jättemycket på det att han ska gråta när han gör sig illa. Nu är det 

bara en vild gissning från mitt håll, men jag inbillar mig att det kanske inte är någon som har 

brytt sig. Utan barnen har fått sitta och gråta tills de har insett att det är ingen som kommer.” 

 

En förälder berättade att barnet inte söker skydd när han blir otrygg utan försöker 

hantera situationen genom undvikande och bevekande beteende. ”När han blir 

otrygg inför andra, alltså inte otrygg i sig som person, snarare i en situation då det är en situation 

med andra som han inte känner till, först gömmer han sig, han vill inte utsätta sig för det 

förstås, men sedan blir han väldigt anpassningsbar, väldigt snäll och väldigt hjälpsam.” 

 

En förälder uppfattar att barnen är på sin vakt och tänker att det beror på att 

barnen har saknat skydd. ”Man känner att de är ju väldigt, läser av… människor runt 

omkring. De är väldigt känsliga för om man ändrar röstläge och lite så här… Då tänker jag 

att det är så man måste vara. Det är också en överlevnadsgrej att känna in vad händer nu och 

det här spelet och de här miljöerna som de har varit i, för att vara på sin vakt och skydda sig 

själv och ta hand om sig själv.” 

 

En pappa berättade att hans barn blir väldigt ambivalent då han är ledsen. Barnet 

drar sig undan och avvisar kontakt men signalerar samtidigt en önskan om att få 

närhet. Pappan funderar över hur den tidigare frånvaron av tröst påverkar barnets 

förväntningar. ”Å ena sidan tror jag att han vill ha den där närheten men han vet inte riktigt 



 
 

13 
(24) 

 

 

hur han ska be om den… Kanske igen den där rädslan att tappa någonting. Alltså jag vet inte 

riktigt, å ena sidan att han vill ha den där närheten men han är inte van att få den från 

tidigare. För det fanns ingen som hade tid och grät man så grät man. Det var ingen som hade tid 

att ta hand om det på det sättet. Och det andra är att det är något han vill men tänk om jag 

inte får det.”  

 

6.3.4 Gruppbeteenden  

Föräldrarna reflekterade över vad det innebär att barnen under sin första tid i livet 

togs omhand i en institution. ”Barnen var ju inte socialiserade för ett liv i en familj. De var 

socialiserade för att fungera i en stor grupp, där man har en personal på tio barn.”  

 

En förälder berättar att hennes barn ser till att få det hon behöver på en gång. En 

pedagog på förskolan har berättat hur barnet kunde tjata på ett sätt som gjorde att 

hon fick som hon ville. ”Men så sa fröken att det var bara att ge henne först, för att hon 

slutade aldrig (skrattar)… Det kan jag känna att hon pockar på… Men nu när du ställer 

frågan så kanske det är att hon … ja ååh har nån sån där ”tänk om jag inte får det jag vill 

ha”. Tänk om, nån liten sån där åwåwåw. Det kanske är nån oro med det där.” 

 

En förälder beskrev att hans barn har en särskild social förmåga som han tror 

utvecklats av att barnen varit vana att finnas i stora grupper sedan de var små.”Jag 

är helt fascinerad, när den minste kommer in i ett rum, eller någon annan kommer in i ett rum, 

han uppmärksammar alla som finns där, folk som han bara har träffat en-två gånger, om han 

har hört deras namn, han kommer ihåg namnet och han hälsar med namn, både när det gäller 

barn och vuxna.” 

 

6.3.5 Utforskande  

Föräldrarna funderade på vad det inneburit för deras barn att de under sin första 

tid i livet fick bristande stimulans. En pappa beskrev den kaotiska situation som 

uppstod då barnen kom från institutionsmiljön till deras hem. ”Man städar efter den 

ena olyckan som hänt och under tiden smiter en av dem iväg till badrummet. Strax är halva 

badrummet under vatten och medan man städar där har den andra börjat bända loss en 

elkontakt från väggen och så hittar man en ute på balkongen med en leksaksbil som han är på 

väg att släppa från fjärde våningen.” Han berättade att barnen kom från en miljö där 

allt var utom räckhåll för dem. Det gick inte att flytta bort allt som var farligt utan 

barnen behövde lära sig vad man kan och får leka med.  

 

Några föräldrar tänkte att barnen fått en särskild aptit på livet för att de tidigare 

saknat stimulans och möjligheter att utforska världen. En mamma sa ”Jag inbillar 

mig att han, jag brukar beskriva hans händelseförlopp som att han var en knopp. En ros med 

en knopp då jag hämtade honom. Och när han kom hit så bara slog den där knoppen ut och 

blev en så här stor, häftig ros. För han var ju bara hungrig på livet. Man sitter i ett rum och så 

öppnar någon dörren, men wow vad mycket roliga saker det fanns där ute. Så var det lite.” 

 

En förälder trodde också att barnets upplevelse av att resan från födelselandet till 

Sverige har gett honom en särskild nyfikenhet på att resa ”Jag tror inte femåringar i 
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gemen pratar så mycket om att resa med flygplan till platser… Han har ju känt det i sin 

kropp, när han var liten. Så det är något konkret och det gör honom fortsatt nyfiken.”    

 

6.3.6 Stor och liten på samma gång 

De föräldrar som fått äldre barn funderar över vad det inneburit för barnens 

utveckling att de behövt hitta sätt att klara sig själva utan föräldraomsorg. Barnens 

överlevnadsförmågor står i skarp kontrast mot de sidor som barnen inte kunnat 

utveckla för att ingen förälder funnits där. En mamma säger ”… ibland är de 

jättelandade i sig själva på något vis och jättevuxna och ibland är de ju det totala motsatta. Så 

det pendlar ju väldigt mycket. Så känner man nu är du som en lien bebis som ligger och skriker 

på golvet och ena stunden är det en nioåring som man pratar med. Och som jag tror det är större 

skillnad än om man inte har levt i en sådan utsatthet som de.” 

 

6.4 Känslor som samspelet med barnet väcker hos 

föräldrarna 

Föräldrarna berättade att samspelet med barnet väckt en mängd känslor som 

glädje, ilska, ledsenhet och övergivenhet. Några föräldrar upplevde den första 

tiden med barnet som ett känslokaos. En förälder kallade det en ”en emotionell 

bergochdalbana” och en annan beskrev det som en ”fantastiskt bisarr” tid. En förälder 

beskrev den första tiden som extremt jobbig och sa ”Vi hade ju inte backat men visst 

tänkte vi, kommer vi överhuvudtaget att klara det här?” Några beskrev kraftfulla 

reaktioner. En förälder berättade att han under den första månaden med barnet 

gick ner sju kilo i vikt. En annan förälder sa att hon i början av sin relation till 

barnet återkommande hamnade i ett tillstånd av att vara ”närvarande men totalt borta 

i huvudet” . En förälder blev ”tokarg” flera gånger och slog vid ett tillfälle till sitt 

barn.  

 

En mamma sa att hon kände ett särskilt ansvar p.g.a. barnets bakgrund. ”Då kan 

jag känna, du får inte göra så med henne. Man ska ju inte göra så med något barn men med 

henne, för mig blir det extra, vad ska jag säga? Jag tänker att det är en extra känslighet som 

hon har.” 

 

Några föräldrar lyfte fram känslor av osäkerhet och otillräcklighet. En förälder 

beskrev hur hela vardagen var en enda undran kring ”… tänker vi rätt, gör vi rätt, gör 

vi fel.”. En förälder berättade om en känsla av att vara udda som familj. Några sa 

att de kände ett starkt behov av att få stöd och en mamma sa ” Jag vet då vi kom till 

Spira första gången och det var så här ”Åh det är några som förstår”. Bara den känslan du vet, 

jag började gråta liksom.” 

 

 En förälder tyckte inte att samspelet med barnet väckte någonting. Hon sa ”Jag 

kan ju inte göra så mycket åt det mer än att bara beklaga. Så det är nog mer så. Annars är det 

nog mer bara att konstatera att så här är det bara.” Samma förälder överrumplades av 

sina känslor då hon beskrev hur barnet reagerat under ett läkarbesök. ”Det blev ju 

väldigt dramatiskt när han skulle undersöka sina öron. Då blev han som, han blev som en 
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annan person. Då tänker jag så här att det måste ha hänt honom något väldigt dramatiskt, i 

samband med det. (Snyftar) Va! Jag är jätte fånig sitter här och gråter.” 

 

I ett par av föräldrarnas berättelser om barnens iver att utforska världen fanns en 

känsla av tillfredställelse och glädje. Föräldern som sa att barnet var nyfiket på att 

resa berättade om detta med stolthet.      

 

Som i alla familjer påminns adoptivföräldrar om sina egna barndomserfarenheter 

av relationen till barnen. Barnens sätt att vara och relatera väcker tidigare 

relationer och situationer till liv. En förälder beskrev en tendens att barnet vill 

vara större än hon är, vilket hon kopplar till barnets erfarenheter före adoptionen.  

”-Där… jag kan känna mig lite rädd för att hon, eftersom hon är ju så kavat och duktig tjej. 

Ibland kan jag bli rädd för att hon kommer att bli självförsörjande (snyftar). Att hon är för 

duktig liksom. (Torkar tårar)… 

-Men den här tanken om att hon skulle vara för självständig. Vad väcker den i dig? 

-Det väcker ju, så har det ju varit för mig!” 

 

En förälder har barn som knutit an mer till den andra föräldern. Hon påminns om 

ett utanförskap som hon kände i sin uppväxtfamilj. ”Ett utanförskap som jag känner 

att jag har fått jobba med, hela mitt liv eller framför allt som barn. Men som också kan komma 

tillbaks lite i det här nu att, t.ex. att barnen har varit så totalt pappafixerade och när jag 

känner att jag hamnar utanför, då tror jag min bakgrund, då kan sådana känslor komma 

tillbaks, den här utanförkänslan, att nu är jag utanför och jag är inte med. Så där tror jag min 

bakgrund kan spela in om jag… och kan förstärka det utanförskapet jag känner idag.” 

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Studien undersöker en komplex subjektiv upplevelse och kvalitativ metod har 

lämpat sig väl. Många faktorer kan inverka på intervjupersonernas svar men 

studiens fokus har varit föräldrarnas tankar och känslor kring barnets bakgrund.   

 

Urvalet begränsas av att alla intervjupersoner fått samspelsstödjande insatser från 

samma institution. En viss representativitet uppnåddes dock då 

intervjupersonerna handplockades av terapeuterna för att representera varierande 

erfarenheter och förutsättningar.   

 

Intervjuerna följde förutbestämda teman och genomfördes med ett lyhört och 

utforskande förhållningssätt, vilket gav ett innehållsrikt och uttömmande material. 

Intervjuerna genererade inte endast färdiga svar utan frågorna startade tanke och 

känsloprocesser hos de intervjuade.  

 

Under intervjuerna blev det tydligt att det känslomässiga till stor del uttrycktes 

genom mimik och kroppsspråk. Det var en begränsning att bara dokumentera det 

auditiva och det hade varit intressant att filma intervjuerna för att även få med 
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visuella aspekter. Med mer avancerad dokumentationsteknik hade det också varit 

intressant att hitta en mer avancerad analysmetod men för denna studie lämpade 

sig tematisk analys väl.  

 

Författarens egen erfarenhet av adoption, professionell såväl som privat, har varit 

både en tillgång och en begränsning i arbetet. Intervjupersoner gav uttryck för att 

de ansåg ämnet vara angeläget och det är troligt att författarens professionella 

anknytning till arbetsfältet kan ha varit en faktor som motiverade intervjupersoner 

till deltagande. Det är sannolikt att författarens förförståelse fördjupat vissa teman 

under intervjuerna. Vad gäller analysarbetet har författarens egen erfarenhet av 

adoption inneburit omfattande introspektiv reflektion vilken har dokumenterats i 

loggboken. Skrivandet i loggboken har hjälpt till att hålla dessa reflektioner, 

känslor och tankar utanför analysen.       

 

7.2 Resultatdiskussion 

Studiens frågeställningar är vilka tankar och känslor som barnens bakgrund väcker 

hos deras adoptivföräldrar, hur de tror att barnens bakgrund påverkar barnens sätt 

att uttrycka sina behov och vad detta väcker hos föräldrarna. Föräldrarnas tankar 

kring barnens bakgrund kretsade kring hur barnen tagits omhand före adoptionen 

och kring de biologiska föräldrarna. Dessa tankar väckte starka känslor, mest sorg 

och ledsenhet vad gäller den omsorg barnen fått och blandade ambivalenta 

känslor inför att inte vara de enda föräldrarna. Föräldrarna beskrev olika 

beteenden och uttryckssätt hos barnen som de kopplar till barnens erfarenheter 

före adoptionen. De berättade hur de tänker om behov som barnen inte visar 

samt vad detta väcker hos dem själva.   

 

7.2.1 Tankar och känslor kring hur barnet tagits omhand före 

adoptionen  

Föräldrarna i studien uttryckte i varierande grad ledsenhet och sorg över hur 

barnen tagits omhand före adoptionen. När föräldrarna närmade sig hur det kan 

ha varit för barnen väcktes starka känslor. Några hade svårt att finna ord och talet 

bröts av djupa suckar och gråt. Detta kan jämföras med de desorganiserade och 

fragmenterade berättelser som Harf m.fl. (2013) beskriver i sin studie om 

adoptivföräldrars första möte med barnet.  

 

Vad innebär det för en förälder att barnet, som man åtagit sig att skydda och 

aldrig svika, har saknat skydd och har blivit sviket? Det som redan har hänt kan 

inte ändras. De svek och den utsatthet som barnet upplevt är katastrofer som 

redan skett. Enligt teorin är omvårdnadssystemet förknippat med starka känslor. 

När något hindrar en förälder att skydda sitt barn väcks ilska, ledsenhet, ångest 

och förtvivlan (George & Salomon, 2008). Föräldrarna ger uttryck för olika 

förhållningssätt till den maktlöshet som det innebär att inte ha haft en möjlighet 

att skydda sina barn. Förhållningssätten visar på mer accepterande och mer 

undvikande strategier. En förälder konstaterar ”Jag kan bli ledsen att han inte fick, det 
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kan jag tycka är synd, men… det är inte mycket att göra. Men situationen han har nu, den 

kan jag påverka. Så jag fokuserar på den.” Ett tydligt undvikande av att tänka på det 

som varit uttrycks av en annan förälder som sa ”…innan har inte funnits på något 

sätt”. Ett par föräldrar blev överrumplade av sina egna känslor vilket kan tolkas 

som att ointegrerade känslor kom fram i samtalet.  

 

7.2.2 Tankar och känslor kring de biologiska föräldrarna 

Föräldrarna uttryckte blandade och ambivalenta känslor kring de biologiska 

föräldrarna som de genom barnet blivit intimt förbundna med. En pappa pekar på 

att utan dem hade han ju inte fått sina barn och en mamma konstaterar att hennes 

lycka är de andra föräldrarnas tragedi. Föräldrarna uttrycker en sympati för de 

biologiska föräldrarna men ordval som ”respekt” och ”tycker synd om” markerar 

avstånd. I intervjuerna uttrycks också en ilska som riktar sig mot de biologiska 

föräldrarna för vad de genom sin bristande omsorg utsatt barnen för. Intervjuerna 

visar att barnens biologiska föräldrar har en laddad betydelse för 

adoptivföräldrarna och det finns verkligen skäl att som Silin (1996) kalla dem 

spöken i barnkammaren.   

 

Föräldrarna uttryckte känslor av rivalitet, avund och ilska i relation till de 

biologiska föräldrarnas förmåga att ge liv. En mamma sa att den biologiska 

mamman inte är mamma ”lika starkt” som hon själv är det. En annan mamma 

anade sin avund och sa ”… om jag letar så kan det ju säkert finnas en avundsjuka att de 

har ju, hon har ju faktiskt fått föda de här barnen”. Ilskan uttrycktes i uttalanden som 

reducerade de biologiska föräldrarna till en funktion. T.ex. sa en mamma ”Man 

kan ju säga så här till honom (barnet) att vi lånade henne. Eller att du fick låna hennes mage 

att ligga i.” Ett sätt att tänka kring dessa känslor är att ställa dem i relation till att 

adoptivföräldrarna inte har fött barnen och att de har olika erfarenheter av 

ofrivillig barnlöshet. St-André och Keren (2011) ser ofrivillig barnlöshet som en 

begränsning av en narcissistisk reparativ önskan och Landerholm (2003) menar att 

ofrivillig barnlöshet kan ses som ett narcissistiskt sår, som kan väcka vrede och 

avund mot de biologiska föräldrarna.   

 

Föräldrarnas funderingar kring vilket genetiskt arv barnen fått av sina biologiska 

föräldrar handlade om drag och talanger som föräldrarna inte kände igen hos sig 

själva. Att barnen ärvt utseende och talanger av sina biologiska föräldrar är ett 

rimligt och självklart antagande som uttrycktes som om det var en främmande och 

märklig tanke. ”Arv och miljö det funderar jag mycket på liksom… För han älskar ju musik 

och rytm och dans och han har allt det där i kroppen liksom. Det är jättemärkligt. Var 

kommer det ifrån?” Silin (1996) pekar på att adoptivföräldrar behöver sörja att de 

saknar vetskap om hur barnets genetiska förutsättningar yttrat sig hos tidigare 

generationer. Att fundera kring barnets genetiska arv som om det vore något 

främmande och märkligt kan ses som ett uttryck för obearbetad sorg över detta.   

 

Landerholm (2003) pekar på att adoptionen innebär en kris och förlust för 

barnen, de biologiska föräldrarna och adoptivföräldrarna. Barnen har blivit 
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lämnade av sina mammor och pappor och ofrivillig barnlöshet kan upplevas som 

att kroppen sviker. Relationen mellan adoptivföräldrar och deras barn är därför 

intimt förknippad med förlust. En av föräldrarna säger att tanken på att mista fem 

barn, som mamman till hennes barn gjort, ”det är en tanke och en känsla som det är 

svårt att sätta ord på… ”. Kanske är det en livslång process för adoptivföräldrar, 

liksom för deras barn och de biologiska föräldrarna, att hitta sätt att sätta ord på 

den sorg som är en inneboende del av adoptionserfarenheten. De Peyer (2013) 

menar att relationerna i adoptivfamiljen balanserar på en mängd delade lojaliteter 

och motstridiga känslor och att det handlar om att kunna härbärgera dessa för att 

kunna glädjas åt kärleken och samhörigheten.    

 

7.2.3 Beskrivningar av barnens sätt att uttrycka sina behov 

Föräldrarna tänker att barnets erfarenheter före adoptionen gestaltar sig i 

relationer och situationer i nuet. Även de föräldrar som förminskar betydelsen av 

barnets erfarenheter före adoptionen tolkar samspelet med barnet utifrån 

föreställningar om hur barnet har haft det. Föräldrarna beskriver 

anknytningsbeteenden som uteblir, t.ex. barnet som inte gråter då han slår sig och 

barnet som gömmer sig och blir anpassningsbar då han känner sig otrygg. De 

beskriver också ambivalent beteende, t.ex. barnet som både vill och inte vill ha 

närhet då han är ledsen. En mamma beskriver att barnet avvisar henne. 

 

Omvårdnadssystemet är ett instinktivt beteendesystem som aktiveras av 

anknytningsbeteende (George & Salomon, 2008). När barnens 

anknytningssignaler är svaga eller svårtydda behöver föräldrarna starta sitt 

omsorgsbeteende genom tankeverksamhet. Föräldrarnas berättelser visar hur de 

på olika sätt funderar ut vad barnen behöver.  

 Föräldrarna förväntar sig en reaktion och då den uteblir tänker de att 

barnet ändå behöver tröst eller skydd. Ex. mamman som fått arbeta med 

att få sonen att gråta då han gör sig illa. 

 Föräldrarna tar fasta på sin känsla av barnets belägenhet fast barnets 

beteende visar något annat. Ex. föräldern som säger att sonen blir väldigt 

snäll och hjälpsam då han känner sig otrygg. 

 Föräldrarna jämför samspelet mellan sig och barnet med samspel som de 

ser mellan andra barn och föräldrar och tänker utifrån detta kring vad som 

saknas i samspelet. Ex. föräldern som jämför samspelet mellan sig och 

barnet med samspel som hon sett mellan en väninna och hennes 

spädbarn.  

 Föräldrarna tar hjälp av andra, både vänner och professionella, att tänka 

kring vad de uppfattar men inte förstår i samspelet med barnet.  

 

Vad gäller anknytningens andra aspekt, som är utforskande (Havnesköld & 

Risholm Mothander, 2011) beskrev föräldrarna att barnen ivrigt tog för sig av 

intryck och stimulans. I föräldrarnas beskrivningar av barnens utforskande riktar 

sig detta mot saker i lägenheten, där ute och mot världen. Föräldrarna föreställde 

sig att denna iver bottnar i att barnen tidigare saknat möjligheter att utforska ”För 
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han var ju så hungrig på livet. Man sitter i ett rum och så öppnar någon dörren, men wow så 

mycket roliga saker det fanns därute.” En förälder tänkte att barnets erfarenhet av att 

resa i samband med adoptionen väckt barnets nyfikenhet på att resa.  

 

Föräldrarna beskriver att barnen har utvecklat strategier för att klara sig och 

påverka omgivningen. Det är strategier som handlar om att barnet fokuserar mer 

på omgivningen och mindre på den egna upplevelsen. Förmåga att i det yttre 

hantera sociala situationer kan dölja en inre nedsatt medvetenhet om emotionella 

självtillstånd (Havnesköld & Risholm Mothander, 2011). Detta gör det svårare för 

föräldrarna att förstå vad barnet känner och att lära känna barnet.    

 

7.2.4 Känslor som samspelet med barnet väcker hos föräldrarna 

Föräldrarnas berättelser visar att samspelet med barnen till en början fick deras 

mentaliseringsförmåga att svikta. De beskrev starka reaktioner som kraftig 

viktnedgång, tillstånd som att vara ”totalt borta i huvudet” och att slå barnet vilket 

kan förstås som somatiska och dissociativa symptom samt utagerande. Detta kan 

jämföras med de adoptivföräldraerfarenheter som beskrivs i studien av Harf m.fl. 

(2013) och visar på hur överväldigande det kan vara för föräldrar att ta emot 

adopterade barn med svåra erfarenheter.  

 

En förälder tyckte inte att samspelet med barnet väckte någonting samtidigt som 

hon under intervjun överrumplades av sin egen känsloreaktion då hon berättade 

om barnets reaktion på ett läkarbesök. Även detta kan tolkas som att förälderns 

upplevelse av barnets tidigare erfarenheter är mer än föräldern kan integrera. Man 

kan se det som att denna förälder pendlar mellan förnekande och att bli 

översvämmad av den dissocierade känslan.   

 

Några föräldrar gav uttryck för känslor av skuld, osäkerhet, otillräcklighet. En 

förälder berättade om en känsla av att vara udda som familj och några kände 

behov av förståelse och stöd. Stern (1990) menar att de flesta föräldrar behöver 

och vill föreställa sig barnets inre. Detta kan vara svårt om barnet, som föräldrarna 

beskrivit, visar svaga och otydliga signaler samt strategier som syftar till att 

påverka omgivningen. Eftersom föräldrarna också har begränsad vetskap om 

barnets erfarenheter före adoptionen kan man tänka sig att de i stor utsträckning 

kan vara hänvisade till att gissa. Det blir svårt för föräldern att avläsa hur barnet 

tar emot det han eller hon ger. Några av föräldrarna berättade vilken lättnad det 

var för dem när de träffade professionella som förstod deras situation. Hopkins 

berättelse (2000) skiljer sig från föräldrarnas eftersom hon var terapeut och Max 

hennes patient men hon hade trots sin teoretiska kunskap och kliniska erfarenhet 

behov av stöd för att kunna hjälpa honom. De känslor som Hopkins behövde 

härbärgera i det psykoterapeutiska arbetet med Max var mycket skrämmande men 

jämförelsen visar ändå att föräldrar kan behöva stöd för att kunna ge trygghet till 

barn som saknat det.      
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Föräldrarnas berättelser visar också hur samspelet med barnet kan påminna om 

smärtsamma erfarenheter från den egna barndomen. Enligt teorin påverkas 

föräldrars förmåga att ge omvårdnad och mentalisera av deras inre 

representationer och den mening som de kunnat skapa av sina egna 

anknytningserfarenheter (Havnesköld & Risholm Mothander, 2011). Intervjuerna 

visar hur föräldrarna arbetar med sin egen livshistoria för att kunna hålla isär sin 

och barnets upplevelse och nuet från det som varit.     

 

Studierna av Jaffari-Bimmel m.fl. (2006), Beijersbergen m.fl. (2012) och Steele 

m.fl. (2010) visar betydelsen av föräldrarnas lyhördhet och att de har en trygg 

anknytningsstil och mentaliseringsförmåga. De upplevelser som beskrivs av 

föräldrarna i studien ger en bild av vilka utmaningar dessa föräldraförmågor ställs 

inför i samspelet med barnen.  

 

7.2.5 Slutdiskussion 

Föräldrarnas berättelser visar att barnens erfarenheter före adoptionen gestaltar 

sig i adoptivfamiljens vardag och att de på olika sätt förhåller sig till vad det vet, 

anar och gissar att barnet varit med om. Föräldrarnas berättelser visar hur de på 

olika sätt bär och försöker skapa mening av sina upplevelser med barnen. En 

mamma konstaterade att ”… så här är det bara”. Hennes ord rymmer både en 

vanmakt och ett accepterande inför det som hänt och som inte kan förändras.  

 

De starka och komplexa känslor som föräldrarna berättat väcks i samspelet med 

barnet, tillsammans med den sårbarhet som litteraturen beskriver att 

adoptivföräldrar kan ha, till följd av erfarenheter av ofrivillig barnlöshet och 

adoptionsprocess, visar att adoptivföräldrar kan behöva stöd i sitt föräldraskap.     

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Litteraturen visar att föräldrars sätt att förhålla sig till sina adopterade barns 

bakgrund har betydelse för barnets självkänsla och utveckling. Brodzinsky (2011) 

visar på ett samband mellan kommunikativ öppenhet i adoptivfamiljen och 

barnets anpassning. För dagens adoptivföräldrar är det en självklarhet att barnets 

bakgrund har en betydelse men många är osäkra på hur de ska hantera den. Det 

skulle vara värdefullt att undersöka och beskriva hur den öppna och inkännande 

kommunikation, som Brodzinsky kallar kommunikativ öppenhet, kan gestalta sig i 

adoptivfamiljen.  

 

Under arbetet med studien har flera frågor väckts kring faktorer som påverkar 

adoptivföräldraskap. Det skulle t.ex. vara intressant att undersöka hur 

kommunens förberedelse och utredning av blivande adoptivföräldrar samt hur 

den internationella adoptionsförmedlingsprocessen påverkar föräldrablivandet 

och föräldrarnas förståelse för sina barn.  
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Bilaga 1 

 

 

 

 

Stockholm 28 augusti 2013 

 

 

Hej, 

 

Vill du delta i en studie om adoptivföräldrars tankar och känslor kring barnets 

bakgrund och behov? Det skulle vara mycket värdefullt om du i en intervju ville 

dela med dig av din erfarenhet. Syftet med studien är att öka adoptionskunskapen 

hos professionella samt öka deras beredskap att vara intresserade och nyfikna i 

mötet med föräldrar som fått barn genom internationell adoption.        

 

Jag heter Lovisa Kim och studien är en del av min utbildning på 

psykoterapeutprogrammet vid Sankt Lukas utbildningsinstitut, Ersta Sköndals 

Högskola. Adoption är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Min erfarenhet 

av adoption är både professionell och privat. Jag arbetar på Myndigheten för 

internationella adoptionsfrågor och är själv adopterad. 

 

Deltagande i studien är frivilligt och intervjumaterialet kommer att anonymiseras. 

De inspelade och transkriberade intervjuerna behandlas konfidentiellt och förstörs 

då min uppsats examinerats. Den slutliga uppsatsen kommer att publiceras på 

databasen DIVA.  

 

Intervjun beräknas ta ca en till en och en halv timma och mitt förslag är att 

intervjun äger rum på Duvnäs föräldrastöd.  

 

Hör av dig till mig om du är intresserad av att delta! 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

Lovisa Kim 

 

lovisa.kim@student.esh.se 

0706-38 22 50 

 

mailto:lovisa.kim@student.esh.se
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Intervjufrågor 

 

Familjesammansättning? 

Vad heter ditt barn? 

Hur gammalt är ditt barn? 

Hur gammalt var ditt barn vid adoptionen? 

Vilket land kommer ditt barn från? 

 

Vad vet du om hur barnet tagits omhand före adoptionen? 

Om det var möjligt att få veta mer, vad skulle du vilja fråga om? 

Vad innebär det för dig att du inte varit med ditt barn från födseln? 

Hur känns det att tänka på hur barnet hade det före hon/han kom till dig? 

Hur blir det för dig att jag ställer frågor om det här? 

 

Tror du att ditt barns erfarenheter före adoptionen spelar roll? 

I vilka situationer kan du märka det? 

Vill du berätta om en sådan situation? 

 

Hur var det då du fick barnbeskedet? 

Hur var det då du fick ta emot barnet? 

Hur tror du att det var för barnet? 

Hur minns du den första tiden med barnet?  

 

Tror du att ditt barns erfarenheter före adoptionen påverkar hennes/hans sätt att 

uttrycka sina behov?  

Hur tror du att detta påverkar ditt barns sätt att söka närhet och tröst hos dig? 

Konkret exempel? 

Hur blir det för dig? 

Hur tror du att barnets tidigare erfarenheter påverkar hennes/hans nyfikenhet på 

omvärlden? 

Verkar ditt barn nyfiket på omvärlden? 

Konkret exempel? 

Hur blir det för dig? 

 

Hur tror du att din egen barndom påverkar dig som förälder? 

 

Vad har du för tankar om barnets biologiska föräldrar? 

Vad känner du då du tänker på dem? 

Hur påverkar det dig i ditt föräldraskap? 

 

Hur blev det för dig att vi pratat om detta? 

 


