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Sammanfattning 

 

Vilket stöd erbjuder samhället föräldrar till adoptivbarn med 

funktionsnedsättning? 

 

Cecilia Blom Sjöberg & Malin Ek 

 

I linje med tidigare forskning bör adoptivföräldrar bli mer öppna för att adoptera ett 

barn med funktionsnedsättning eftersom det är färre och färre friska barn som blir 

aktuella för adoption (Glidden, 2000, s.397; SOU 2003:49, s.144-145). Studiens syfte 

var att öka kunskapen om hur nöjda adoptivföräldrar är med samhällets stöd före, under 

och efter genomförd adoption av ett barn med funktionsnedsättning. Studiens 

frågeställning var om adoptivföräldrar till barn med funktionsnedsättning anser att de 

har fått tillräckligt med stöd från samhället före, under och efter genomförd adoption. 

För att besvara frågeställningen användes en kvantitativ metod, vilket bestod av en 

enkätundersökning som var riktad till 31 adoptivföräldrar. Efter inkomna svar gjordes 

analys av empirin och en resultatredovisning där vi använde teorierna om anknytning 

och empowerment. Resultatet visar hur stor andel av deltagarna som anser att samhället 

erbjuder tillräckligt med stöd samt hur stor andel som anknytningsprocessen har 

fungerat bra för.  

 

 

Sökord: Adoption, special need, särskilda behov, funktionsnedsättning, 

anknytningsteori, anknytning och empowerment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

 
 

What support offers society parents of adopted children with disabilities? 

 

 

Cecilia Blom Sjöberg & Malin Ek 

 

 

In line with previous research adoptive parents should be more open to adopt a child 

with disabilities because there are fewer and fewer healthy children who become 

candidates for adoption (Glidden, 2000, p. 397; SOU 2003:49, p.144-145). The study´s 

aim was to increase understanding of whether adoptive parents of children with 

disabilities are satisfied with the social support from society before, during and after 

adoption implementation. The study´s research question was whether the adoptive 

parents of children with disabilities believe that they have received enough support from 

society before, during and after the adoption. To answer the question a quantitative 

method was used, a questionnaire survey was targeted at 31 adoptive parents. The 

received responses, the empirical data, were analyzed by attachment and empowerment 

theory. The results show the percentage of participants who believe that society 

provides enough support and the proportion that the attachment has worked well for.  
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1. Inledning 

Varje år adopteras ca 800 barn till Sverige genom internationella adoptioner 

(www.mia.eu). När statistiken av genomförda adoptioner undersöks ställer vi oss frågan 

varför adoptioner har minskat jämfört med tidigare år, under 1970- talet kom det i 

genomsnitt ca 1400 barn/år till Sverige (http://www.mia.eu/statistik/varlds.pdf), jämfört 

med 800 barn/år idag. Är det färre personer som är ofrivilligt barnlösa eller väljer man 

att satsa på sin yrkeskarriär eller är det helt enkelt så att det inte finns tillräckligt med 

barn att adoptera? 

 

I en SOU rapport som kom ut 2003 framkommer att det finns många barn att adoptera 

om adoptivföräldrarna kan tänka sig att adoptera ett barn som är lite äldre eller ett 

special need barn (barn med funktionsnedsättning) (SOU 2003:49, s.144-145). Hur väl 

förberedda är de blivande föräldrarna och hur ser samhällets hjälp och stöd ut både före, 

under och efter genomförd adoption, det är något som vi vill veta mer om. Enligt SOU 

rapporten så skulle det finnas fler barn tillgängliga för adoption om fler vågar adoptera 

ett barn med funktionsnedsättning. Vad vi frågar oss är: Hur väl förberedda är 

adoptivföräldrar som adopterar barn med funktionsnedsättning? Samt Vad erbjuder 

samhället för stöd både före, under och efter genomförd adoption? Det är vad vi vill 

undersöka med vår forskning samt lyfta fram vad tidigare forskning anser om detta.  

 

Bakgrunden till att vi vill undersöka detta beror på att vi har olika erfarenheter kring 

detta område. En av författarna, Cecilia Blom Sjöberg, har adopterat två barn varav ett 

barn med funktionsnedsättning. Cecilia ser behovet av stöd från samhället före, under 

och efter genomförd adoption ur föräldraperspektivet genom självupplevda erfarenheter.  

Malin Ek, den andra författaren har erfarenhet av att arbeta med barn - ungdomar och 

vuxna med olika funktionsnedsättningar samt har personliga erfarenheter av 

funktionsnedsättningar då tre nära släktingar har olika funktionsnedsättningar. Malin ser 

behovet av att avdramatisera funktionsnedsättning som det laddade ord det är, utifrån 

hur samhället ser på funktionsnedsättning och de möjligheter till stöd och hjälp som 

finns i samhället. Den gemensamma erfarenheten gör att vi brinner för olika saker: 

adoption och funktionsnedsättningar som gemensamt blir att vi vill öka öppenheten för 

adopterade barn med funktionsnedsättning i samhället.  

 

 

http://www.mia.eu/
http://www.mia.eu/statistik/varlds.pdf
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1.1 Syfte 

Syftet är att öka kunskapen om hur nöjda adoptivföräldrar är med samhällets stöd före, 

under och efter genomförd adoption av ett barn med funktionsnedsättning.  

 

1.2 Problemställning 

 Anser adoptivföräldrar till barn med funktionsnedsättning att de har fått 

tillräckligt med stöd från samhället före, under och efter genomförd adoption? 

1.3 Relevans för socialt arbete 

Den 1 januari 2005 ändrades lagstiftningen för adoptivföräldrar gällande internationell 

adoption (Socialtjänstlagen 2001:453). Nya krav framkom för att de blivande 

adoptivföräldrarna ska kunna få medgivande från socialnämnden att adoptera ett barn. 

Ett av kraven är att de blivande föräldrarna måste genomgå en obligatorisk 

föräldrautbildning innan de kan få medgivande för adoption. Det är kommunens 

skyldighet att utreda, analysera och tillhandahålla utbildning för dem som vill ansöka 

om medgivande för att adoptera (Socialtjänstlagen 2001:453, kap 6 § 12). I 

föräldrautbildningen ska även information om sjuka barn och barn med särskilda behov 

ingå så att de blivande adoptivföräldrarna är välförberedda när de adopterar 

(Socialstyrelsen & MIA, 2007, s.7-9).  

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen disponeras på följande sätt; i det första kapitlet finns: inledning, syfte, 

problemställning, relevans för socialt arbete, disposition, begreppsförklaringar, 

förkortningar, adoptionsprocessen från början till slut, adoptionsprocessen av barn med 

funktionsnedsättning (SN-barn) samt tidigare forskning. I kapitel två kommer metoden, 

kvantitativ metod, studiens teman, urval av litteratur, urval inför enkäten, bortfall, 

avgränsningar, enkätens utformning, validitet, reliabilitet, generaliserbarhet samt etiska 

överväganden att förklaras närmare. Efter detta kommer kapitel tre där teorierna samt 

vetenskapsfilosofin förklaras. I det fjärde kapitlet kommer resultatredovisningen i form 

av figurer och text samt kopplingen mellan resultatet av enkäterna och teorierna att 

beskrivas här kommer även de öppna frågorna att redovisas. I det femte kapitlet 

kommer en avslutande diskussion. Avslutningsvis kommer det att lämnas förslag på 

vidare forskning i kapitel sex.  
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1.5 Begreppsförklaringar 

Funktionsnedsättning - definieras som en nedsatt funktionsförmåga när det gäller 

intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsförmåga på socialstyrelsens termbank. 

Anledningen till den nedsatta funktionsförmågan kan bero på förvärvad hjärnskada, en 

medfödd hjärnskada eller en sjukdom. Det kan både vara av övergående natur eller en 

bestående sjukdom (www.socialstyrelsen.se/termbank).  

Special Need barn – är barn med någon slags funktionsnedsättning, antingen en fysisk 

eller psykisk. Det kan vara både en övergående eller en varaktig funktionsnedsättning. 

Det kan t.ex. vara koncentrationssvårigheter, klumpfot, hjärtfel eller barnets ålder 

(Socialstyrelsen & MIA, 2007, s.61). Det som är ett special need i Sverige kanske inte 

är det i ursprungslandet eller tvärtom. 

Särskilda behov – i de fall vi har använt särskilda behov har det samma betydelse som 

special need på engelska.  

Dessa tre begrepp kommer att användas i studien med samma betydelse, vi har valt att 

använda alla tre begrepp. 

 

1.6 Förkortningar 

BVC- Barnavårdscentralen 

MIA- Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor 

SFS- Svensk författningssamling 

SN- Special Need 

SOU- Statens offentliga utredningar 

 

1.7 Adoptionsprocessen från början till slut 

Varje adoption startar med en önskan om barn. Barnets bästa ska vara i centrum. I det 

ursprungsland som barnet kommer ifrån utreds om man kan hitta släktingar som vill ta 

sig an barnet eller om barnet kan få en ny familj i ursprungslandet. Om detta inte går 

utreder man vidare om det är för barnets bästa att få familj i ett annat land. I 

mottagarländerna utreds de blivande adoptivföräldrarna för att bedöma om de är 

lämpliga som adoptivföräldrar och om de är förberedda att ta emot ett barn från ett 

annat land. Dem som får adoptera bör enligt föräldrabalken vara 25 år fyllda, någon 

övre åldergräns finns inte men man tar i beaktande att det inte ska skilja för mycket 

mellan barn och blivande förälder, detta gör man genom att ha en riktlinje på 42 år som 

max hos den som ansöker om medgivande för adoption hos kommunen. Makar och 

registrerade partners får adoptera samt ensamstående, sambor kan ej adoptera 

gemensamt. När man vill adoptera ansöker man om en medgivande utredning hos 

http://www.socialstyrelsen.se/termbank
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socialnämnden i ens hemkommun, medgivandet är giltigt i två år från beslutsdatum. 

Kommunen har sedan 2005 krav på att man genomgår en föräldrautbildning för att vara 

väl förberedd som adoptivförälder, endast de som redan har adoptivbarn sedan tidigare 

kan få dispens att ej genomgå den. När medgivande är klart finns det en möjlighet att 

adoptera från de ursprungsländer som den eller de blivande föräldrarna uppfyller kraven 

hos, det kan handla om att man måste vara gift, eller ha varit gift ett antal år, eller ålder 

hos de sökande adoptivföräldrarna kanske måste ligga inom vissa gränser eller de 

sökandes hälsotillstånd måste uppfylla vissa kriterier. När sedan land är valt och det är 

dags att skicka ansökningshandlingarna gör de blivande föräldrarna det genom en 

auktoriserad adoptionsförmedling. I ett fåtal fall kan man göra en så kallad enskild 

adoption, detta lär godkännas av MIA (myndigheten för internationella adoptioner). När 

de blivande föräldrarna får besked om att ett barn är utsett till dem får de information 

om barnet som består av foton och en läkarrapport på barnet och ibland finns det en 

utredning på barnets sociala bakgrund. (Så går det till att adoptera - www.mia.eu) 

 

1.8 Adoptionsprocessen av barn med funktionsnedsättning (SN-barn) 

När man ansöker om att adoptera ett barn ska man i sin adoptionsansökan ange om man 

är öppen för att adoptera ett barn med funktionsnedsättning (Socialstyrelsen & MIA, 

2007, s.62). Visserligen kan man säga att nästan alla adoptivbarn har särskilda behov, 

vissa har en funktionsnedsättning som kommer att vara kvar medan vissa har en 

funktionsnedsättning som kan läka ut av sig själv eller avhjälpas med vård. Olika slags 

funktionsnedsättningar är; t.ex. hjärtfel, klumpfot, hörselnedsättningar, läpp- käk- eller 

gomspalt, adhd osv. (Socialstyrelsen & MIA, 2007, s.61). Även ålder på barnet kan 

räknas som särskilda behov. De barn som lämnas för adoption är de barn man ej kan 

hitta familj till i ursprungslandet vilket oftast beror på sjukdom hos barnet eller för hög 

ålder. 

 

När man genom adoptionsbyrån får barnbesked så måste man kontakta utredaren på 

socialtjänsten i kommunen för att ansöka om medgivande till att adoptionen får fortgå. 

Inom två veckor förväntas man få svar. I SOU 2003:49 står att om medgivande ska 

lämnas ska beslutet baseras på de blivande föräldrarnas lämplighet och att även hemmet 

är lämpligt, de blivande föräldrarna ska även anses kunna ge adoptivbarnet lämplig vård 

och fostran (SOU 2003:49, s.215).  

 

I Haagkonventionen 1993 artikel 5a skrivs om skydd av barn och samarbete vid 

internationella adoptioner, där kan vi läsa att staten har som skyldighet att utreda att 

http://www.mia.eu/
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föräldrarna är lämpliga och det ska även anges vad de är lämpade för och vilka barn de 

är kvalificerade för att adoptera så att de kan uppfylla behoven hos barnet (SOU 

2003:49, s.216). 

 

1.9 Tidigare forskning 

Det finns omfattande forskning om adoption, den berör mest adoptioner av barn utan 

särskilda behov (special need), men det finns även en del som tar upp adoption av barn 

med särskilda behov (special need). Nedan kommer forskning, vetenskapliga artiklar 

och övrig relevant litteratur kortfattat att sammanfattas. All litteratur är utvald på 

kriterierna att vara relevanta för den här uppsatsen. De vetenskapliga artiklar som är 

utvalda beskriver tidigare forskning inom det valda ämnesområdet. Övrig litteratur är 

utvald för att den tar upp ämnet adoption eller ämnet funktionsnedsättning då det ej har 

varit möjligt att hitta någon bok som tar upp de båda ämnena tillsammans. 

 

I en SOU rapport (2003:49) som gjordes 2002 och utkom 2003 så har det undersökts 

hur adoptioner har gått till samt vad som krävs vid adoptioner. I rapporten tar man även 

upp vad som är bra med svenska föräldrar vid en internationell adoption och vad som är 

negativt. Några av de positiva punkter som tas upp är: Att svenska adoptivföräldrar är 

välförberedda, att det finns bra sjukvård som dessutom är kostnadsfri m.m. 

Några av de negativa punkterna som givarländerna anser är: Den dåliga äldrevården i 

Sverige, att det finns en fixering vid att adoptivbarnet ska vara spädbarn, samt att 

kvinnor yrkesarbetar och inte är hemmamammor (SOU 2003:49, s.114-115). Rapporten 

tar även upp att det finns en önskan att adoptera så små och friska barn som möjligt 

vilket begränsar tillgången på barn som kan adopteras. Skulle istället fler kunna tänka 

sig att adoptera ett barn som inte är fullt friskt och kanske lite äldre så skulle det finnas 

ett större antal barn att adoptera (SOU 2003:49, s.144-145). Vidare i rapporten står det 

att alla föräldrar ska vara väl förberedda och att de ska få det stöd som de behöver eller 

efterfrågar för att kunna uppfylla barnets behov och förstå dess utveckling (SOU 

2003:49, s.199-200). 

 

En av de böcker som tar upp hur hela adoptionsprocessen går till är: Adoption av Frank 

Lindblad (2004). I boken finns flertal kapitel som är relevanta för den här uppsatsen. 

Lindblad är forskare och själv adoptivförälder vilket har gett honom möjligheten att 

skriva boken utifrån erfarenheter av forskningsrapporter om internationell adoption 

samt ur ett självupplevt perspektiv där man kan ta till vara sina personliga erfarenheter.  
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I ett av kapitlen skriver Lindblad om: Kroppslig och psykisk hälsa, bl.a. om att det är 

vanligt att de adopterade barnen lider av medicinska åkommor som kan avhjälpas med 

en ”god omvårdnad” eller att det helt enkelt försvinner av sig själva (Lindblad, 2004, 

s.121-122). Lindblad skriver om anknytningsteorin och vilka faktorer som kan påverka 

när adoptivföräldrar och adoptivbarn ska knyta an. Som blivande förälder kan 

anknytningsprocessen påverkas av om man tidigare är ofrivilligt barnlös. Förälderns 

egna förhållningssätt kan påverka förutsättningarna för att knyta an till sitt adoptivbarn, 

eftersom det kan vara svårt att läsa av vilket behov barnet har (Lindblad, 2004, s.52-55). 

 

Bernehäll Claesson (2004) har gjort en enkätundersökning där ett flertal frågor handlade 

om samhällets service till familjerna samt behov av information om barnets 

funktionsnedsättning. Hon tar även upp vilket stöd samhället har skyldighet att bidra 

med för att man ska klara sin vardag med barn med funktionsnedsättning. Stödet är 

utformat utefter lagar och regler enligt gällande Svensk lag för att passa familjerna och 

stödja dem i behoven som finns hos barnen. Författaren tar även upp att hon likväl som 

tidigare forskning påvisar att stödet inte är tillräckligt eftersom det finns ett antal 

missnöjda familjer (Bernehäll Claesson, 2004, s.80). 

 

Perry och Henry (2009) skriver i sin artikel om forskning av vad som händer i familjen 

och vilken inverkan det kan ha att adoptera ett barn med funktionsnedsättning. 

Författarna definierar vad ett special need är och vilka särskilda behov de tar upp i 

artikeln. Här uppges att ca 50 % av de barn som finns tillgängliga för adoption i USA, 

har någon form av funktionsnedsättning, men att det ändå finns familjer som är villiga 

att adoptera de barnen. Familjerna uppger att de är öppna för att adoptera ett barn med 

alla möjliga olika funktionsnedsättningar. Ett avsnitt i artikeln handlar om hur man som 

adoptivförälder kan känna stress över att livet inte blir som det är tänkt för 

adoptivbarnet. De begränsningar som kan uppstå för barnet pga. av dess 

funktionsnedsättning och hur man ska hitta rätt hjälp och stöd i samhället för barnet kan 

leda till stress och känsla av otillräcklighet. Här kan även faktorer som oro över barnets 

framtida livsmål, förhållanden, ekonomiska förutsättningar, ökning av omkostnader för 

att hjälpa barnet, ett ökat behov av att ta ledigt från jobbet påverka adoptivföräldrarnas 

stress. Vidare tar man upp vilket stöd man kan få i samhället och vikten av att ha ett bra 

socialt stöd. Som adoptivförälder till ett barn med funktionsnedsättning är det av yttersta 

vikt att samhället finns som stöd med sitt nätverk för att föräldrarna ska kunna hantera 

och anpassa befintliga åtgärder för barnets bästa. 
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Laraine Master Glidden (2000) skriver om hur olika vi människor är, vissa lämnar sina 

barn för adoption p.g.a. att de har en funktionsnedsättning medan andra står i kö för att 

adoptera dessa barn. Glidden skriver också om att adoptioner av barn med 

funktionsnedsättning har ökat, p.g.a. att det inte finns lika många friska barn att tillgå 

för adoption längre. I artikeln kan vi läsa att om det kommer ett barn med 

funktionsnedsättning till en familj så ställer det högre krav på de blivande föräldrarna att 

de kan uppfylla barnets behov vilket kan bli en stressfaktor för föräldrarna. Andra 

egenskaper som kan påverka omställningen som en adoption innebär för familjen är: de 

blivande föräldrarnas civilstatus, vilka ekonomiska förutsättningar man har, vilken 

utbildning dvs. om man är hög eller lågutbildad. Dessa egenskaper påverkar 

sannolikheten för om omställningen blir lyckad eller ej för de blivande 

adoptivföräldrarna. Glidden forskar även i hur adoption har fungerat i ett längre 

perspektiv, en 11 års period. 

 

Egbert och LaMont (2004) skriver i sin artikel om vilka faktor som bidrar till att 

blivande föräldrar väljer att adoptera barn med special needs. Genom att använda sig av 

både kvantitativ och kvalitativ data genomfördes en undersökning för att få fram vilka 

faktorer som var bidragande till att man som adoptivförälder valde att adoptera ett barn 

med special needs. Vad man kom fram till i studien är att bidragande faktorer kan vara; 

barnens möjlighet att knyta an, vilken ålder det var på föräldrarna vid tidpunkten för 

adoptionen samt hur lång tid hela adoptionsprocessen har tagit. Vidare gick man i 

studien in på vad som skulle kunna bidra till att fler blivande föräldrar väljer att 

adoptera barn med funktionsnedsättning. Här kom man fram till att olika politiska 

åtgärdsprogram skulle kunna vara en bidragande faktor till att fler blivande 

adoptivföräldrar adopterar barn med funktionsnedsättning, man föreslår bl.a. reducering 

av den ekonomiska delen i adoption av special need barn, minska de krav som finns för 

att få adoptera, samt att samhället medger att det finns ett behov av stöd för adoptivbarn 

med funktionsnedsättning så att de kan utvecklas psykiskt. 

 

I förberedande kurser för blivande adoptivföräldrar är boken; Att bli förälder till ett barn 

som redan finns, ett underlag för kursen. Den är utgiven av Socialstyrelsen och 

Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor (2007). Fokus ligger på att de barn 

som adopteras ska komma till så väl förberedda föräldrar som möjligt. Boken tar upp 

hela adoptionsprocessen, vilka lagar och regler som gäller. Fokus ligger även på barnet 

som ska adopteras, vilka barn som blir aktuella för adoption, vad barnet kan tänkas ha 



8 
 

varit med om innan adoptionen, vilka ev. funktionsnedsättningar som barnet kan ha. 

Boken ska även vara en guide till vart man kan vända sig om problem uppstår. 

En del av boken handlar om anknytningsteorin och hur den kännetecknas hos barnens 

beteenden, men även vikten av föräldrarnas egen anknytning tas upp. Målet med boken 

är att de blivande föräldrarna slutligen ska komma fram till om de är lämpade som 

blivande adoptivföräldrar och om de kan tillgodose barnets behov. Boken är en guide i 

vad du kan förvänta dig som blivande adoptivförälder från myndigheter och 

organisationer i samhället. (Socialstyrelsen & MIA, 2007) 

 

2. Metod 

Under detta kapitel kommer vald metod att beskrivas närmare. Vi kommer även att 

presentera studiens teman, urval av litteratur, urval inför enkäten, bortfall, 

avgränsningar, enkätens utformning, validitet, reliabilitet, generaliserbarhet samt etiska 

överväganden under detta kapitel. 

 

2.1 Kvantitativ metod  

Kvantitativ metod bygger sin forskning på statistik och att siffror används för att 

förklara forskningen (Lieblich m.fl., 2008, s.191).  Genom att kvantifiera innehållet i en 

text kan förekomsten av en viss händelse räknas för att kunna påvisa hur ofta händelsen 

har förekommit, på så sätt kan ett mönster iakttagas (Bergström & Boréus, 2005, s.46).  

 

2.2 Studiens teman 

För att kunna besvara frågeställningen och matcha den mot syftet så delades studien upp 

i fem teman: 

1. Bakgrund: Kön, civilstånd, tidsbild på genomförd adoption. 

2. Innan adoptionens genomförande: Hur föräldern/föräldrarna förberedde sig 

innan adoption och vilka val de gjorde och vad påverkade deras val. 

3. Under adoptionens genomförande: Hur anknytningen fungerade och vilken 

info som fanns om funktionsnedsättningen. 

4. Efter genomförande av adoptionen: Efter hemkomst, hur adoptionen har 

fungerat i samhället. Vilket stöd man har erhållit till barnet samt vilka behov 

som finns runt barnets funktionsnedsättning. 

5. Samhällets service: Hur känner adoptivföräldrarna att samhället tillhandahåller 

stöd som är anpassat för adoptivbarn med funktionsnedsättning. 
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2.3 Urval av litteratur 

Genom att använda högskolebibliotekets databaser sökte vi i Academic Search Elite och 

EBSCO med fokus på sökorden adoption, special need och disability valdes ett antal 

vetenskapliga artiklar ut till studien. Valet baserades på om de passade in i syftet och 

därmed i studien, alltså om hur nöjda adoptivföräldrar är med samhällets stöd. När vi 

sökte på adoption, special need samt disability samtidigt så fick vi upp 31 träffar efter 

att vi hade kryssat i rutan scholarly (peer reviewed) journals. Sedan gick vi igenom 

artiklarna och valde de som passade in på syftet i vår studie.  

 

2.4 Urval inför enkäten 

Via ett forum för adoptivföräldrar på internet, där en av författarna är medlem, ställde vi 

tidigare i somras en fråga om det fanns något intresse för en studie kring 

adoptivföräldrars erfarenheter från adoptioner av barn med funktionsnedsättning. Det 

visade sig att det fanns ett intresse och utefter de diskussionstrådarna som kom till oss 

så formades ett syfte med studien. När syftet hade formats efterfrågades om det fanns 

några som ville delta i enkätstudien.  Kravet var att deras barn hade en 

funktionsnedsättning när adoptionen inleddes.  När vi fick svar frågade vi igen om de 

hade adopterat ett barn med en redan känd funktionsnedsättning när adoptionen 

inleddes. Därefter skickades ett informationsbrev (bilaga 1) samt enkäten (bilaga 2) ut 

till adoptivföräldrarna som har adopterat ett barn med funktionsnedsättning och som 

ville vara med i enkätstudien via post. Urvalet blev då 31 personer som 

informationsbrevet samt enkäten skickades till. När enkäterna kom tillbaka var de i 

slutna svarskuvert utan namn för att intervjupersonerna skulle förbli anonyma.  

 

2.5 Bortfall 

Totalt besvarades 26 enkäter. Det var fem externa bortfall då de enkäterna ej har 

återkommit. Interna bortfall kommer att redovisas för varje fråga i analysen av 

resultaten.  

 

2.6 Avgränsningar 

I studien och enkäten har det medvetet funnits en avgränsning att inte välja ut något 

specifikt special need (funktionsnedsättning), eller ha med någon fråga kring 

funktionsnedsättningen i enkäten av två orsaker: Etiskt- att det skulle kunna gå att 

identifiera vissa deltagare för den ena författaren eftersom hon är medlem i forumet 

själv. Den andra orsaken är att det som är ett special need i Sverige kanske inte är det i 

andra länder (www.adoptionscentrum.se), eller tvärtom. 

http://www.adoptionscentrum.se/
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2.7 Enkätens utformning 

Enkätens frågor är formulerade utifrån de 5 teman som studien bygger på. 21 av 28 

frågor är konstruerade utifrån förförståelsen som fanns innan studien runt ämnet, 

resterande av frågorna är tagna ur en annan studie som gjorts av Inger Bernehäll 

Claesson (2004). Frågorna från Bernehäll Claesson (2004) passade in på frågeställning 

och var relevanta för att få svar på studiens frågeställning. De frågorna var dessutom 

redan validitets och reliabilitetstestade. Fråga 16, 17, 18, 19, 20, 24 och 26 är tagna ur 

Bernehäll Claessons studie (Bernehäll Claesson, 2004, s.165-168). Övriga frågor som 

konstruerades utifrån vår förförståelse testades av två personer för att få en uppfattning 

om frågorna gick att förstå eller om det var något som var oklart. När vi sedan lagt till 

frågorna som var utvalda från Bernehäll Claesson studien (2004) så testades hela 

enkäten och informationsbrevet av ytterligare två personer för att identifiera oklarheter 

eller svåra frågor, då det inte fanns några oklarheter så ändrades ingenting i enkäten. 

Detta gjordes för att underlätta för deltagarna. 

 

2.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Inom kvantitativ forskning så mäter man precis som i andra forskningsmetoder validitet. 

Hur man uppnår hög validitet i kvantitativ forskning baseras på hur tydligt man kan 

påvisa att man har mätt det som var för avsikt att mäta eller att man kommer så nära 

som möjligt det man hade för avsikt att mäta, på detta sätt uppnås hög validitet 

(Elofsson, 2005, s.66). I denna studie mäts validiteten genom att frågorna på enkäten 

grundar sig på syftet och problemställningen. Genom frågorna om vilket stöd de har fått 

från samhället både före, under och efter adoptionens genomförande, samt vilket stöd 

från samhället de har saknat så kan validiteten mätas. 

    

Reliabiliteten mäts genom att det inte är några påverkande faktorer som har stört 

processen i mätningen, dvs. att inte tiden eller platsen har varierat, utan det har varit ett 

beständigt mått hela tiden (Elofsson, 2005, s.66-67). I denna studie är reliabiliteten mätt 

genom att först låta två personer läsa enkäten för att se om det gick att förstå frågorna, 

därefter ändrade och lades det till några fler frågor i enkäten och sedan var det 

ytterligare två personer som läste enkäten för att se om de gick att förstå och om den 

mätte det som var meningen att mäta.  

 

Generaliserbarhet handlar om att kunna generalisera vad en viss grupp står för. Genom 

att slumpmässigt välja ut ett antal deltagare som skulle kunna representera hela gruppen 

skulle vi få ett generaliserbart urval (Elofsson, 2005, s.63-64). I denna studie kan man 
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inte generalisera då det är en liten del av alla adoptivföräldrar som finns i Sverige som 

är med i enkätundersökningen. Samt att intervjupersonerna är utvalda genom ett forum 

på internet där inte alla adoptivföräldrar i Sverige som har adopterat ett barn med en 

funktionsnedsättning är medlem. Ytterligare en orsak till att det inte går att generalisera 

i vår studie är att det endast är adoptivföräldrar som redan innan hemkomsten visste om 

funktionsnedsättningen, alltså valde att adoptera ett barn med funktionsnedsättning.   

 

2.9 Etiska överväganden 

I Kvale och Brinkmanns bok: Den kvalitativa forskningsintervjun, tar de upp fyra 

viktiga punkter att ha med under forskningsprocessen. De fyra punkterna är: informerat 

samtycke, konfidentialitet, konsekvenser samt vilken roll forskaren har (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.85-93).  

 

När det gäller informerat samtycke har deltagarna informerats om vilket syfte studien 

har med forskningen, samt en beskrivning vilka förväntningar som fanns på deltagaren, 

och vad det kan innebära för deltagaren. Vi har även informerat om att samtycket är 

frivilligt och deltagaren när som helst kunde välja att inte delta i studien. (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.87) 

 

Konfidentialiteten har bedrivits enligt forsknings etiska råd, all data som skulle kunna 

riskera att ange vem deltagaren är har vi valt att ej publicera. 

Konsekvenser som deltagandet i studien kan innebära har det tagits hänsyn till, 

deltagarna ska känna att det är deras bästa som sätts i centrum och att vi ej har 

publicerat något som skulle kunna skada dem (Kvale & Brinkmann, 2009, s.89-90). 

 

Rollen som forskare har präglats av god integritet och moraliskt ansvar gentemot både 

deltagare i studien samt forskarkollegor. Arbetet i studien har haft ett etiskt försvarbart 

förhållningssätt.  

 

3. Teorier 

Under detta kapitel kommer valda teorier att redovisas samt vald vetenskapsfilosofi.  

 

3.1 Anknytningsteori 

Anknytningsteorin kommer från psykoanalytikern John Bowlby som utvecklade den till 

en teori om anknytningen mellan barn och vuxna och vilken effekt en dålig anknytning 
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kan ha på deras framtida relationer (Payne, 2008, s.128-129). Det var på tidigt 1950-tal 

som Bowlby utvecklade teorin där han menade att anknytningen hade påverkan på hur 

barn kunde visa upp beteendestörningar, separationsångest samt tecken på förlust långt 

senare om de hade haft en dålig anknytning till sin mor eller inte haft någon kontakt alls 

(Payne, 2008, s.129). Det som är viktigast i anknytningsteorin kan sammanfattas så här: 

”Kärnan i anknytningsteorin är att människan är en social varelse, som behöver andra 

människor för att överleva” (Karlsson, 2008, s.65) 

Bowlby menar att det finns tre andra sätt som barnet använder när de försöker finna 

anknytning till andra: Närhetssökande beteende, Trygg bas och Separationprotester. 

Situationer när barnen knyter an till andra kan lätt uppstå när barnet är stressat eller 

otryggt t.ex. vid sjukdom (Payne, 2008, s. 129). De tecken som visar att barnet har en 

dålig anknytning är att barnet först protesterar över att vara lämnad eller ensam, efter 

det drar barnet sig undan för att slutligen inte ha några relationer alls till andra. Dessa 

tidiga anknytningsproblem visar sig då genom att kvalitén på de relationer barnet har 

senare i livet blir dålig, samspelet med andra barn kan bli försämrat och när barnet eller 

den vuxne utsätts för separationer eller förluster senare i livet kan det vara svårt att 

hantera dem (Payne, 2008, s.129). 

Under 1970-talet tog Mary Ainsworth över efter Bowlby och utvecklade 

anknytningsteorin utefter ett klassifikationssystem enligt fem kategorier. De fem 

kategorierna beskrivs kortfattat nedan: 

 Otrygg eller undvikande anknytning som klassas som typ A visar sig genom att 

barnet undviker att söka fysisk kontakt och har oftast en förälder som ej bryr sig 

om barnet och är inte lyhörd för barnets signaler. Barnet visar stora tecken på att 

bli upprörd vid separation och väljer oftast att ignorera omsorgspersonen när den 

kommer tillbaka in i rummet (Perris, 1996, s.71). 

  Anknytning typ B som klassas som trygg anknytning kan kännetecknas av att 

barnet blir glad när det återförenas med omsorgspersonen efter separation och att 

barnet visade upprördhet när det blev lämnat. Barnet är tryggt och litar på att den 

vuxna står för tryggheten och finns där för barnet i svårigheter. Ett barn som är 

tryggt i sin anknytning har lärt sig att om det skulle känna sig otryggt så kan 

man alltid vända sig till omsorgspersonen för trygghet och att den personen 

alltid finns där (Karlsson, 2008, s.68). 

  Otrygg, ambivalent eller att barnet gör motstånd i anknytningen kallas typ C. 

Då blir barnet väldigt upprört vid separation och svårt att trösta vid återförening 
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med omsorgspersonen. Kontaktsökande barn som har svårt att bli tröstade samt 

svårt att ta till sig nya personer kännetecknar typ C anknytning. Barnet kan även 

visa ilska fastän det får uppmärksamhet precis som om det inte får.(Perris, 1996, 

s.71) 

 I typ D kännetecknas barnet som otrygg och desorganiserad i anknytningen. 

Barnet kan uppträda förvirrat och inte veta vad det ska göra och därför frysa i 

sina rörelser (Perris, 1996, s.74). Barnet visar oftast lite känslor vid separation 

och återförening och omsorgspersonen kan inte mildra barnets oro.  

 Ingen anknytning: denna typ av anknytning kännetecknas av att barnet inte har 

knutit an utan anser att människor kan bytas ut så länge barnet mår bra och får 

sina behov uppfyllda. Barnet har svårt att styra sina impulser och aggressioner 

eftersom det inte har haft möjlighet att knyta an, när barnet blir lämnat av 

omsorgspersonen visar det ingen upprördhet. Dessa tecken kan ses hos barn till 

t.ex. drogmissbrukare (Payne, 2008, s. 131).  

Enligt Ainsworths teorier om anknytning studerar man detta bäst genom att observera 

ett barn som umgås med en vuxen person de har knutit an till, en omsorgsperson där de 

känner att det finns en trygg bas. Omsorgspersonen lämnar barnet för att sedan 

återvända in i rummet till barnet, hur uppför sig barnet när det är själv i rummet och när 

omsorgspersonen återvänder, det är vad man vill studera för att placera in beteendet i 

klassifikationssytemet. Omsorgspersonen är någon som barnet har lärt sig att den finns 

där för tröst och är lugn och trygg. Det har även betydelse hur pass bra sensitivitet 

föräldrarna har för barnet under anknytningsprocessen, speciellt under det första 

levnadsåret. Detta för att förstå barnets signaler om hur det känner sig, så att 

anknytningen kan fortsätta utvecklas. (Payne, 2008, s.130-132) 

 

Ett annat viktigt begrepp i anknytningsteorin är resilience – återhämtningsförmågan hos 

barnet, efter att ha varit med om problem och svårigheter eller förmågan att kunna stå 

emot svårigheter (Perris, 1996, s.123). 

 För att kunna ha denna förmåga finns det tre viktiga faktorer för barnet: 

 Intelligens och en reflekterande förmåga 

 Alternativt psykologiskt stöd 

 Att man flyttas från en riskfylld miljö  
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De anknytningsmönster man har byggt upp under barndomen har en tendens att fortsätta 

finnas kvar och påverkar livet i alla relationer vare sig det är familj eller relationer till 

andra. En trygg anknytning leder oftast till att personen känner trygghet i sina vuxna 

relationer medan en otrygg anknytning i barndomen kan påverka den vuxne att dra sig 

undan eftersom den känner svårighet med t.ex. närhet i en relation.(Payne, 2008, s.130) 

 

3.2 Empowerment  

Empowerment teorin handlar om hjälp till självhjälp, att stärka individen så att individen 

själv kan överkomma sociala hinder och ta makten över sitt liv (Swärd & Starrin, 2007, 

s.261). Empowerment arbete handlar om att makten i samhället ska bli mer utjämnad så 

att svaga grupper också ska kunna uppnå makt (Ibid). Ibland används ordet advocacy i 

samband med empowerment vilket har samma betydelse som att kunna föra sin egen 

talan, så kallad self advocacy (Payne, 2008, s.422). Empowerment och advocacy är ord 

som ej har en bra motsvarighet på svenska. Self advocacy handlade ursprungligen om 

att stärka individer att kunna föra sin egen talan antingen individuellt eller i 

gruppsammanhang vilket till en början mestadels användes i arbetet med 

förståndshandikappade (Payne, 2008, s.422). Empowerment handlar om att individens 

behov ska tillgodoses antingen genom självhjälp, att själv kunna föra sin talan eller 

genom företrädarskap, där en individ eller grupp kan få hjälp att föra sin talan (ibid). 

Det kan handla om vilka behov en grupp förståndshandikappade har för att kunna ta till 

vara sina mänskliga rättigheter i samhället, där empowerment kan arbeta för att gruppen 

ska synas och höras så att fler individer får hjälp till självhjälp.  

Allt empowerment arbete har för avsikt att hjälpa individer och grupper att bli stärkta för 

att själva känna makt och att de på så sätt kan ta kontroll över sitt liv (Payne, 2008, 

s.425). Viktigt att tänka på i empowerment arbete är att det inte handlar om att 

socialarbetaren ska utföra uppgifter åt sina klienter utan att klienterna ska känna att de 

har fått möjligheten att ta makten över sitt liv genom de resurser som socialarbetaren 

kan erbjuda klienten (ibid). Många gånger förstår inte klienterna vilken makt de besitter 

och utnyttjar den därför inte eller för att de ej tror att de skulle kunna klara av att 

använda sig av den (Payne, 2008, s.425). Företrädarskap kan ses som representativt för 

det sociala arbetet genom hur det arbetar för att företräda de eller den grupp som 

representeras tycker i frågan samt vilka behov som finns (Payne, 2008, s.420). 

Framförallt att föra deras talan inför grupper med makt (ibid). 
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3.3  Vetenskapsfilosofi 

Studien utgår från en positivistisk vetenskapssyn som står för att forskarna ska vara 

objektiva och inte kunna påverka deltagarna i sitt svarande. Att vetenskap ska grunda 

sig på objektiva och kvantifierade data (Larsson, 2005, s.22). Den positivistiska 

vetenskapsfilosofin menar att människorna kan ställa sig utanför världen och observera 

den och genom detta förstå hur verkligheten fungerar och att människor styrs av lagar 

och regler på samma sätt som vi kan förstå olika aspekter av naturens värld (Payne, 

2005, s.93).  I den positivistiska vetenskapssynen vill man skapa en allmän 

forskningsmetod som skulle vara oberoende av studiens innehåll och 

meningssammanhang. I enlighet med detta skulle undersökarens inflytande minskas och 

kanske till och med elimineras. Den positivistiska strategin betonar experimentella och 

kvantitativa metoder som används inom naturvetenskaperna (Larsson, 2005, s.94).  

 

4. Resultatredovisning och analys av empiri 

Under detta kapitel kommer resultatet av frågorna i enkäten att redovisas genom olika 

figurer. Varje figur kommer att beskrivas var för sig under figurerna. Vissa figurer har 

fler eller färre än 26 svar totalt, detta beror på att vissa deltagare har markerat flera 

svarsalternativ på en och samma fråga eller har adopterat flera barn med 

funktionsnedsättning och att det har varit olika bra eller dåligt under adoptionerna.  

Detta gör att den totala summan blir fler än 26 svar i några av figurerna. I vissa figurer 

är det färre än 26 svar, vilket beror det på att en del deltagare inte har svarat alls på ett 

par frågor av olika skäl. De skäl som kan ha påverkar att de inte har svarat är t.ex. om de 

tyckte att anknytningen fungerade bra, då har de inte svarat på frågan som kommer efter 

om den dåliga anknytningen kan bero på barnets funktionsnedsättning.  

 

4.1 Koppling till teorierna 

Resultatanalysen kommer att diskuteras utifrån de fem teman som använts i studien, vi 

använder teorin om anknytning och teorin om empowerment i analysen. 

 

Tema 1- Bakgrund 

Under detta tema framkommer kön, civilstånd och hur många år sedan adoptionen 

genomfördes.  

 

I figur 1 kan vi se att 21 (81 %) av 26 stycken deltagare är gifta. Enligt Glidden (2000) 

kan civilstatus vara en egenskap som kan påverka vid omställningen att bli en familj, 

detta pågrund av att om man adopterar ett barn med funktionsnedsättning kan det ställa 
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högre krav på föräldrarna, därför anses det som en resurs att vara två som delar på 

ansvaret för barnet (Glidden, 2000, s.398). Andra egenskaper som kan påverka 

adoptionens förutsättningar är ekonomiska tillgångar samt vilken utbildning de blivande 

adoptivföräldrarna har (ibid).   

 

Figur 1. Antalet gifta respektive ensamstående respondenter.  

 

I figur 2 kan man utläsa hur länge sedan det är som adoptionen ägde rum, detta för att 

kunna se hur många som har adopterat efter 2005 när det blev obligatoriskt att genomgå 

förberedande kurs för adoptivföräldrar (www.mia.eu). Vi kan se att 25 (83 %) av 

deltagarna har genomfört adoptionen efter att denna lag tillkom.  

Figuren visar att det är 30 svar totalt på denna fråga, detta beror bl.a. på att vissa som 

har svarat på enkäten har adopterat flera barn med special needs. Vi ser att det är 16 av 

30 stycken som genomförde adoptionen för 0 – 2 år sedan. 

 

Figur 2. Fördelning av antalet svar enligt antal år sedan adoption av SN – barnet genomfördes.  

 

Tema 2- Innan adoptionens genomförande 

Under detta tema framkom det hur väl förberedda de blivande adoptivföräldrarna var 

innan adoptionen, vilka val de gjorde och vad som påverkade deras val.   

I SOU rapporten 2003:49 tar man upp hur väl förberedda svenska adoptivföräldrar är 

och att det ses som positivt från ursprungsländerna under adoptionen för att barnen ska 

komma till så väl förberedda föräldrar som möjligt (SOU 2003:49, s.114-115). Figur 3 
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visar att 24 av 26 deltagare har genomgått en förberedande kurs för adoptivföräldrar 

som kommunen tillhandahåller. Detta kan ses som ett sätt att genom empowerment 

stärka de blivande föräldrarna med en kurs för att de ska överkomma de hinder som kan 

föreligga i en adoption av barn med funktionsnedsättning där fokus ligger på att 

individen kan få hjälp till självhjälp (Payne, 2008, s.422).  

 

Figur 3. Antalet föräldrar som deltagit respektive inte deltagit i förberedande föräldrakurs.  

 

I figur 4 handlar frågan om hur välförberedda adoptivföräldrarna är genom att ha lärt sig 

om olika funktionsnedsättningar i den förberedande kursen, där 10 (39 %) av 26 

deltagare svarar att det ingick tillräckligt eller lagom mycket med kunskap om olika 

funktionsnedsättningar. Det var ett större antal 16 (61 %) som tyckte att inte fått eller att 

de hade fått ytterst lite information om olika funktionsnedsättningar. Lindblad (2004) 

skriver om hur viktigt det är att man som förälder kan läsa av barnets behov för att 

kunna stimulera barnet till att utvecklas vidare, detta kopplat till anknytningen har stor 

betydelse för hur föräldrar och barn fungerar tillsammans (Lindblad, 2004, s.65).  

 

Figur 4. Fördelning av antalet respondenter enligt frågan om det ingick någon information om 

olika funktionsnedsättningar i den förberedande kursen för adoptivföräldrar.   
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I figur 5 ställdes frågan om hur självklart valet var att adoptera ett barn med 

funktionsnedsättning. Av 27 svar var det självklart för 9 stycken (33 %), för 2 (7 %) var 

det inte självklart medan det för 15 (56 %) var ett beslut som växte fram. I SOU 

2003:49 kan vi läsa om att det kommer färre barn som är helt friska vilket då borde göra 

kommunen medveten om att det är fler och fler barn som adopteras med en 

funktionsnedsättning. Glidden (2000) skriver om hur olika människor är, vissa lämnar 

bort sina barn pga. att de har en funktionsnedsättning medan andra står i kö för att 

adoptera dessa barn (Glidden, 2000, s.397). Eftersom det enligt SOU 2003:49 blir allt 

vanligare att adoptivbarnen har funktionsnedsättningar i någon form, blir detta en större 

grupp i samhället. Empowerment arbete skulle kunna underlätta för de blivande 

adoptivföräldrarna att bli medvetna om vilka rättigheter till sjukvård och stöd från 

samhället de har för sina barn. I direktiven i SOU 2003:49, står det skrivet i kapitel 8:1 

att de blivande adoptivföräldrarna till barn med särskilda behov ska få den hjälp de 

efterfrågar eller behöver för att kunna adoptera ett barn (SOU 2003:49, s.199-200).  

I Figur 5 har vi fått in 27 svar av 26 deltagare, detta beror på att vissa har adopterat flera 

barn med funktionsnedsättning.  

 

 

 

Figur 5. Svarsfördelning av antalet svar enligt frågan om det var ett självklart val att välja ett 

barn med funktionsnedsättning för adoptivföräldrarna.  

 

I figur 6 efterfrågades vad som påverkade valet av land att adoptera från. Här svarade 

flera deltagare med flera alternativ. I svarsalternativet om hur många som ansåg att de 

valde land pga. att barnet fanns där var det endast 6 stycken (15 %) som svarade att de 

valde utefter det. Egbert och LaMont skriver om olika politiska åtgärdsprogram som 
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skulle kunna vara bidragande faktorer som påverkar adoptivföräldrarna i deras 

adoptionsval, exempel på bidragande faktorer är reducering av adoptionskostnad för 

barn med funktionsnedsättning samt andra krav på de blivande adoptivföräldrarna 

(Egbert & LaMont, 2004, s.594). I figur 6 kan vi se att det totalt är 41 stycken svar. 

Detta beror på att det var flera faktorer som påverkade deltagarna i valet av land. Det 

kan ha varit pga. kötiden samt ekonomiska skäl. Vi ser att det är 10 av 41 som har valt 

utifrån intresse för ursprungslandet. Ursprungsländerna har olika krav på de blivande 

adoptivföräldrarna, det kan vara krav att man ej får vara ensamstående eller ej ha för 

hög eller låg ålder. Ekonomiska skäl kan vara att det kostar olika mycket att adoptera 

från olika länder. 

 

 

Figur 6. Svarsfördelning av antalet svar enligt frågan vad som påverkade val av land att adoptera 

från.  

 

Tema 3- Under adoptionens genomförande 

Under detta tema framkom det hur anknytningen fungerade samt vilken information 

som fanns om barnens funktionsnedsättning.  

Välförberedda föräldrar är av stor vikt i adoptionssammanhang och enligt lagen så ska 

kommunen utreda om föräldrarna har de rätta kunskaperna om barn för att barnet ska få 

det bra enligt socialstyrelsen (2001:453 kap 6 § 12). Där tar man upp att de blivande 

föräldrarna ska ha kunskaper om de behov som adoptivbarnet kan ha, annars ska man ej 

få medgivande av kommunen att adoption får genomföras (2001:453, 6 kap § 12). I 

figur 7 efterfrågades om de blivande adoptivföräldrarna hade fått relevant information 

4 5 5 

3 

10 

6 

8 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Ensamstående min/vår ålder  Förslag om barn 
från 

Adoptionsbyrån 

ekonomiska skäl Intresse för 
Ursprungslandet 

För att barnet 
fanns där (gäller 

barn från SN-
listan) 

kötiden i landet 



20 
 

om funktionsnedsättningen, vilket hela 13 stycken (48 %) ansåg sig ha fått, medan 5 (18 

%) tyckte att det ej hade fått det och 8 (30 %) tyckte att de delvis hade fått rätt 

information. För att anknytningen ska fungera bör de blivande föräldrarna kunna avläsa 

vilket behov barnet har. Genom att inte ha relevant information om 

funktionsnedsättningar som vi kan se att 5 stycken (18 %) av deltagarna anser att de inte 

har, uppfylls inte direktiven i SOU 2003:49 som säger att alla föräldrar ska få det stöd 

de efterfrågar för att kunna uppfylla barnets behov och förstå dess utveckling (SOU 

2003:49, s.199-200). Majoriteten (78 %) tycker att de åtminstone delvis fick relevant 

information. I figuren kan vi se att det är totalt 27 stycken svar. Detta beror på att man 

har adopterat flera barn och att informationen har varit olika vid adoptionstillfällena.  

 

 

Figur 7. Svarsfördelning av antalet svar enligt om adoptivföräldrarna tycker att de har fått 

relevant information om funktionsnedsättningen av samhället.  

 

I figur 8 frågade vi därför hur man hade fått information om funktionsnedsättningen för 

att klargöra om informationen kom från samhället, adoptionsorganisationen eller annat 

alternativ. Här fick vi totalt 50 svar vilket betyder att de ursprungliga 26 respondenterna 

har valt flera alternativ som svar, eftersom man fick tag på informationen på flera olika 

sätt. 19 stycken (38 %) valde att kontakta sjukvården själv för att få veta mer om 

funktionsnedsättningen, 16 stycken (32 %) använde sig av sökmotorn google på internet 

för att få veta mera, det visar då på att man som blivande adoptivförälder får lösa frågan 

själv. Samhället ska bistå med information om olika funktionsnedsättningar i sin 
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föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar vilket står i direktiven för SOU 2003:49 

kapitel 8:1.  

 

 

Figur 8. Svarsfördelning av antalet svar enligt på vilket sätt som adoptivföräldrarna fick mera 

information om barnets funktionsnedsättning.  

 

I figur 9 efterfrågades hur anknytningen mellan barn och adoptivförälder fungerade 

under adoptionsresan. Enligt Bowlby som var en av utvecklarna av anknytningsteorin 

kan en dålig anknytning leda till att barnet knyter an dåligt även i framtida relationer 

(Payne, 2008, s.128-129). Detta gjorde att frågan i figur 9 kan ge oss en ledtråd om hur 

de framtida relationerna kommer att se ut. I figuren kan vi se att det totalt är 28 stycken 

svar, detta beror på att vissa har adopterat flera barn med special needs. Vi kan t.ex. se 

att det är 21 (75 %) av 28 stycken som tycker att anknytningen fungerade bra och 5 (18 

%) som tycker att anknytningen fungerade ganska bra.  

 

Figur 9. Fördelning av antalet svar enligt hur föräldrarna upplevde att anknytningen till barnet 

fungerade under adoptionsresan.  
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I figur 10 ställdes frågan om det var så att anknytningen var svår, kunde det bero på att 

barnet hade en funktionsnedsättning? Denna fråga var det många av deltagarna som inte 

svarade på pga. att de ansåg att anknytningen hade fungerat bra enligt föregående fråga 

(figur 9), vilket kan ha påverkat resultatet. Av de 13 deltagare som svarade var det 

endast en person som ansåg att barnets funktionsnedsättning kanske kan ha bidragit till 

anknytningssvårigheterna. Lindblad skriver om hur det faktiskt kan vara så att 

anknytningen underlättas av att barnet är sjukt och svagt när anknytningen med de nya 

föräldrarna ska byggas upp pga. att barnet knyter an genom att föräldrarna är vårdande 

och beskyddande mot barnet (Lindblad, 2004, s.53). 

 

Figur 10. Svarsfördelning av antalet svar för adoptivföräldrar som hade 

anknytningssvårigheter under adoptionsresan, enligt om detta kan bero på barnets 

funktionsnedsättning. 

 

Tema 4- Efter adoptionens genomförande 

Under detta tema framkom det hur allt har fungerat när adoptivföräldrarna kommit hem 

med sina barn och om anknytningsprocessen eller samhällets stöd kan ha påverkat 

föräldrarnas och barnens relation till varandra? 

 

I figur 11 ser vi tydligt hur anknytningen efter hemkost har fungerat bra för 24 stycken 

(86 %) av deltagarna. För 3 (11 %) har anknytningen tagit lång tid och 1 (3 %) av 

deltagarna har haft en dålig anknytning vilket enligt anknytningsteorin kan leda till 

problem i framtida relationer (Payne, 2008, s.128-129). Enligt Payne kan de 
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anknytningsmönster som barnet har byggt upp leda till hur barnet kommer att agera i 

sina vuxna relationer (Payne, 2008, s.130).  

Här kan vi se att det totalt är 28 stycken svar. Detta beror på att vissa har adopterat flera 

barn med special needs. Vi kan bl.a. se att det är 24 av 26 stycken som tycker att 

anknytningen har fungerat bra efter hemkomsten.  

 

Figur 11. Svarsfördelning enligt hur adoptivföräldrarna anser att anknytningen till deras barn 

har fungerat efter hemkomsten. 

 

I figur 12 efterfrågades hur gammalt barnet var vid hemkomst. Figuren visar att 18 

stycken (56 %) var mellan 0-2 år gamla vilket är den ultimata åldern för att kunna skapa 

en bra anknytning enligt anknytningsteorin (Payne, 2008, s.130-132).  

Vi kan se att 13 stycken (41 %) var mellan 3-5 år och 1 (3 %) var mellan 6-8 år, 

anknytningsteorin tar upp vad som kan försvåra anknytningen, där kan vi läsa att ju 

äldre barnet är desto mer finns det som kan påverka anknytningsprocessen. Barnet har 

varit med om mera och har redan gjort sin anknytning till en eller flera olika personer 

(Lindblad, 2004, s.52). 

Det kan även vara så att anknytningen har påbörjats med någon/några andra men sedan 

avbrutits, detta kan göra det svårt för de blivande adoptivföräldrarna att få igång 

anknytningsprocessen igen, viktigt är då hur pass bra de nyblivna föräldrarna är på att 

vara lyhörda för barnets behov och signaler (ibid). Genom att förstå barnet och dess 

signaler kan anknytningen utvecklas och komma igång igen (Lindblad, 2004, s.53). 

Som vi ser i figuren så är det 18 stycken (56 %) som har adopterat barn som var mellan 

0-2 år, vilket är den bästa åldern enligt anknytningsteorin för att anknytningen ska bli 

bra. Här kan vi se att det totalt är 32 stycken, detta beror på att vissa har adopterat flera 
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barn med special needs. Vi kan t.ex. se att det är 18 av 32 som har fått hem barnet när 

det var mellan 0 – 2 år. 

 

Figur 12. Svarsfördelning för i vilken ålder respondenternas barn var när de kom till Sverige.  

 

Tema 5- Samhällets service 

Under detta tema ställdes frågan om samhället ställt upp med det stöd som behövs för 

föräldrarna?  

 

I figur 13 kan vi se att 16 stycken (62 %) av 26 deltagare har fått det stöd de behöver 

från samhället. Eftersom det finns personer som svarat att de inte har fått eller bara 

delvis har fått det stöd de behöver skulle empowerment arbete vara en social lösning på 

problemet, då det står i SOU 2003:49 att alla adoptivföräldrar ska få det stöd de behöver 

eller efterfrågar. Perry och Henry (2009) skriver i sin artikel om vikten av att få rätt stöd 

ifrån samhället för att föräldrarna ska kunna hantera och anpassa befintliga åtgärder för 

barnets bästa. Svårigheterna att hitta rätt hjälp och stöd till barnet kan leda till stress och 

känsla av otillräcklighet för adoptivföräldrarna (Perry & Henry, 2009, s.541).  

 

Figur 13. Svarsfördelning av antalet respondenter enligt om adoptivföräldrarna anser att de 

har erhållit det stöd de har varit i behov av.  
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I figur 14 ser vi vilket stöd deltagarna har erhållit. Det är av yttersta vikt för barnet att få 

rätt stöd så fort som möjligt så att det kan fortsätta utvecklas och bli stärkt i sin roll. Ett 

barn som utvecklas dåligt kan ha problem i sin anknytningsprocess (Socialstyrelsen & 

MIA, 2007, s.47-48). I figuren kan vi se att det är totalt 49 stycken svar. Detta beror på 

att några av de som svarat har erhållit flera olika slags stöd. Det kan t.ex. vara så att man 

har haft hjälp med både kurator/psykolog samt hjälpmedel. Vi kan se att 13 barn till 26 

föräldrar har erhållit operation som stöd.  

 

Figur 14. Svarsfördelning av antalet svar enligt vilken typ av stöd adoptivföräldrarna har 

erhållit.  

 

I figur 15 visas svaren på frågan om föräldrarna behöver mer information om barns 

utveckling vilket 7 stycken (27 %) av 26 deltagare svarar att de behöver medan 16 (62 

%) svarar att de ej behöver det. 3 stycken (11 %) är osäkra på om de behöver mer 

information. I utbildningsmaterialet framtaget av socialstyrelsen och myndigheterna för 

internationella adoptioner som är grunden till förberedande kurs till blivande 

adoptivföräldrar är det väldigt lite information om barn med särskilda behov, boken är 

nästan 120 sidor och knappt en halvsida handlar om man som förälder kan tänka sig att 

adoptera ett barn med särskilda behov och vad det innebär (Socialstyrelsen & MIA, 

2007, s.65). Förebyggande empowerment arbete skulle kunna vara ett alternativ för att 

underlätta för föräldrarna att förstå vad de har rätt till för hjälp från samhället. Detta för 

att fler föräldrar ska känna sig förberedda att adoptera barn med funktionsnedsättning. 

Egbert och LaMont skriver om olika förslag till politiska åtgärdsprogram som samhället 
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kan ta till för att stärka gruppen av adoptivföräldrar som adopterar barn med 

funktionsnedsättning (Egbert & LaMont, 2004, s.594).  

 

Figur 15. Svarsfördelning av antalet respondenter enligt frågan om de som adoptivföräldrar 

anser att de behöver mer information om barnets funktionsnedsättning.  

 

Vad har samhället att erbjuda för hjälp till adoptivbarn med funktionsnedsättning, vet 

alla blivande föräldrar om vad kommun och landsting har för program för barnen? Vi 

frågade om det fanns ett behov av att veta vilken omsorg eller service som finns att 

tillgå, vilket redovisas i figur 16. Där svarade 8 stycken (31 %) av 26 deltagare att det 

finns ett behov av mer kunskap medan 16 (61 %) tyckte att det inte fanns ett behov. I de 

fall man som familj behöver stöd från samhället kan det vara svårt att veta vart man ska 

vända sig. I LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) står det att det 

är familjen eller den funktionsnedsatte själv som måste ansöka om stöd. Det åligger 

kommuner och landsting att informera om de olika lagar och regler som finns till hjälp i 

samhället, men i de fall det inte gjorts missar familjen eller den funktionsnedsatte vilka 

rättigheter de har till stöd (Bernehäll Claesson, 2004, s.81-82). 
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Figur 16. Svarsfördelningen av antalet adoptivföräldrar enligt frågan om de har behov av mer 

information om vilken omsorg eller service som finns att tillgå för deras barn.  

 

 I figur 17 efterfrågades om man som adoptivförälder upplevde att man från 

Socialtjänsten lyssnade till deras behov? I socialtjänstlagen utgår man från att alla 

människor är lika mycket värda och att alla ska kunna uppnå en skälig levnadsnivå.  Här 

svarade 12 stycken (50 %) att de upplever att socialtjänsten lyssnade till vilka behov 

man har, 4 (17 %) av deltagarna upplevde att man ej lyssnade till deras behov, 8 (33 %) 

uppgav att de ej kunde svara på frågan. Enligt lagen så är det kommunen som har ett 

särskilt ansvar för vissa grupper i samhället, bl.a. barn, ungdomar och personer med 

funktionsnedsättning (SFS 2001:453). I svaren från enkäten ser vi att 4 stycken av 24 

deltagare inte upplever att man har lyssnat till deras behov. I Bernehäll Claesson (2004) 

studien uppger man att det finns ett antal missnöjda familjer som anser att stödet från 

socialtjänsten i kommunerna inte har varit tillräckligt (Bernehäll Claesson, 2004, s. 80-

81). Genom att använda sig av förebyggande empowerment arbete skulle man inom 

socialt arbete kunna tydligöra vilka behov som finns hos adoptivföräldrar och arbeta 

förebyggande för att stärka dem som grupp (Swärd & Starrin, 2007, s.264). I figuren 

kan vi se att det totalt är 24 stycken. Detta beror på att vissa deltagare inte har haft 

kontakt med socialtjänsten och anser att det inte går att svara på frågan.  
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Figur 17. Svarsfördelning av antalet adoptivföräldrar enligt om de anser att socialtjänsten har 

lyssnat till deras behov.  

 

I figur 18 efterfrågades hur anknytningen har fungerat efter hemkomst. Där svarade 24 

stycken (86 %) att anknytningen har fungerat bra. I Ainsworths teori om anknytning 

diskuteras att barnet lär sig att omsorgspersonen finns där med tröst, lugn och trygghet 

vilket leder till att barnet knyter an bra till de nyblivna föräldrarna när de öser omsorg, 

lugn och trygghet över barnet (Payne, 2008, s.130-132). Grunden i anknytningsteorin är 

att man aldrig kan ge barnet för mycket tröst, lugn och trygghet, för barnet blir tryggt i 

sig själv när de förstår att föräldrarna är där för att stanna (Socialstyrelsen & MIA, 

2007, s.90). I figuren kan vi se att det totalt är 28 stycken svar. Detta beror på att vissa 

deltagare har adopterat flera barn med special needs. Vi kan bl.a. se att anknytningen 

för 24 av 28 barn anses av adoptivföräldrarna ha fungerat bra efter hemkomsten.  
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Figur 18. Svarsfördelning enligt hur adoptivföräldrarna anser att anknytningen till deras barn 

har fungerat efter hemkomsten.  

 

4.2 Resultatredovisning av de öppna frågorna 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa en sammanfattning på de öppna frågorna som vi 

hade i enkäten. 

 

Av totalt 26 stycken enkäter fanns det 3 stycken som var missnöjda med kunskapen i 

samhället. En av de åsikter som kom fram var: ”Att adoptionsorganisationernas 

kunskaper om diagnoser/SN ökar och att de jobbar mer tillsammans, inte konkurerar”. 

I lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling, står det i § 6 att organisationer 

som fått auktorisation endast får förmedla adoptioner med barnet bästa i fokus och att de 

ska förmedla adoptionerna med sakkunnighet, insiktsfullt och utan vinstintresse, annars 

ska man ej beviljas auktorisation. 

 

En annan åsikt som kom fram var ” Man kan tycka att det i viss mån saknas kunskap 

hos förskolan om de specifika behoven hos ett adopterat barn. Vi har själva behövt 

upplysa dem!”. I rapporten Barn till varje pris (2003:49) står det att när man arbetar 

inom yrken som kommer i kontakt med adopterade barn är det viktigt att man bör ha 

kunskap om vilka problem som kan uppstå när de adopterade barnen upplever vissa 

svårigheter. Det är av yttersta vikt att de som arbetar med adopterade får 

vidareutbildning för att kunna förstå behoven hos de adopterade och att på så sätt möta 

gruppens behov (SOU 2003:49, s.257-258).  
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Vidare i enkäterna framkom detta citat: ”Alla myndigheter, läkare och andra ”förstå sig 

påare” borde läsa på hur det förhåller sig med äldre adoptivbarn. Ex: man kan inte 

lämna en nyss hemkommen 5-åring….mamma måste vara med fast man är så 

stor…eller säga som en läkare sa till vår flicka: Va söt du va då, dej vill jag behålla…” 

Ett äldre barn som blir adopterat kan pga. sin ålder ha varit med om fler negativa 

upplevelser än ett mindre barn. Barnet kan behöva gå tillbaka i utvecklingen för att 

sedan kunna fortsätta utvecklas, dvs. bli bemött på olika åldersnivåer under samma 

period. Barnets ålder är ingen självklar utgångspunkt för var barnet är i sin utveckling 

(Socialstyrelsen & MIA, 2007, s.64). 

 

I 4 av de 26 stycken enkäter vi fick in fanns det åsikter om BVC (Barnavårdscentralen). 

Tre av de fyra enkäterna tar upp bristen på likvärdighet för alla föräldrar, då de saknar 

föräldragrupp som finns för biologiska föräldrar. De citat som finns är: ”Föräldragrupp 

på BVC!!! Samma rättigheter ska finnas för alla föräldrar!”, ”Deltagande i någon form 

av föräldragrupp efter hemkomst liknande vad nyblivna biologiska föräldrar har. Ev. 

större engagemang från BVC även vid adoption av äldre barn.” och ” En föräldrakurs 

efter hemkomst så att man dela erfarenheter med andra föräldralediga 

adoptivföräldrar”. När man adopterar blir det automatiskt inte samma tillvägagångssätt 

som för biologiska föräldrar i kontakten med BVC. För biologiska föräldrar finns 

kontakten och stödet från BVC redan innan barnet är fött, medan det för 

adoptivföräldrar blir en senare kontakt då barnet kan vara lite äldre och man får söka 

kontakten själv (Socialstyrelsen & MIA, 2007, s.84). Vilket en av de fyra enkäterna tog 

upp i sitt citat: ”Vi har inte fått något direkt stöd från bvc. Endast sprutor och ordinarie 

4-års kontroll för första sonen. Vid andra barnet fick vi be om fler väga/mäta –möten 

eftersom han var väldigt kort i växten.”. 

 

5. Diskussion 

I diskussionen kommer vi att sammanfatta uppsatsen. Vi kommer att diskutera vad vi 

har kommit fram till i studien samt diskutera för och nackdelar med den valda metoden. 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur nöjda adoptivföräldrar är med 

samhällets stöd före, under och efter adoptionen av ett barn med funktionsnedsättning. 

Detta för att vara så väl förberedda som möjligt när barnet kommer. Vilken betydelse 

kan anknytningen ha mellan adoptivföräldrarna och barnet? Är samhället ett stöd för 

adoptivföräldrarna?  

Utifrån vår studie samt kurslitteraturen i den förberedande kursen för blivande 

adoptivföräldrar, kan vi dra slutsatsen att underlaget är tunt och skulle behöva utökas. I 
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kurslitteraturen som finns för blivande adoptivföräldrar är det ca. en halv sida om barn 

med särskilda behov av ca 120 sidor. Vi anser att det skulle behöva utökas för att 

svenska blivande adoptivföräldrarna ska fortsätta att betraktas som välförberedda i 

givarländerna samt känna att samhället ställer upp för dem för att ge dem de bästa 

möjliga förutsättningarna för en bra anknytning och ett fullt stöd av samhället i stort. Vi 

kan av resultatet på enkäten se att det efterfrågas större kunskap om adoptivbarn för alla 

som arbetar med dem, framförallt samma rättigheter till biologiska föräldrar samt 

adoptivföräldrar. Adoptivföräldrarna uttrycker att BVC är ett av de ställen där man kan 

se stora skillnader mellan biologiska föräldrar och adoptivföräldrar när det gäller både 

rättigheter och kunskap. Vi anser att även om man är adoptivförälder, så är man en 

nybörjare och behöver samma stöd innan barnet kommer som biologiska föräldrar. 

Detta skulle kunna lösas med föräldragrupper som är antingen mixade eller inriktade 

mot biologiska - eller adoptivföräldrar. 

 

Genom att stärka adoptivföräldrarna med hjälp av empowerment och informera om 

vilket stöd de finns samt vad de har rätt till i samhället så kan man också hjälpa de 

blivande föräldrarna att känna ett ökat självförtroende inför adoptionen av ett 

funktionsnedsatt barn samtidigt som de känner sig stärkta inför de sociala hinder de kan 

ställas inför när de behöver hjälp från samhället innan, under och efter att adoptionen är 

genomförd. Detta för att möjliggöra att fler barn med funktionsnedsättning kan 

adopteras när de som grupp synliggörs och att de som individer kan få hjälp av 

samhället. 

 

Det finns både för och nackdelar med en kvantitativ metod. Fördelarna är att vi som 

författare är objektiva och inte kan påverka deltagarnas svarande eftersom de sitter och 

svarar själva i sina hem. En annan fördel är att med ett kvantitativt resultat så kan man 

lättare se hur stor andel av deltagarna som har samma åsikt. Ytterligare en fördel är att 

genom att skicka enkäterna kunde vi få en större geografisk bredd av svar. Detta hade 

varit en omöjlighet för oss att genomföra genom kvalitativa intervjuer. Detta gjorde att 

flera kommuner och landsting representerades, vilket vi kan se på adresserna men som 

vi har valt att inte redovisa på grund av etiska skäl. 

 Nackdelarna är att vi inte får ett narrativt beskrivande resultat som är fritt återberättat, 

utan här tvingas man hålla sig till ställda frågor. Detta gör att studien inte får samma 

djup som en kvalitativ djupintervju. En annan nackdel med kvantitativ metod som är 

baserad på enkäter är att man inte kan ställa följdfrågor som kan uppstå när svaret har 

framkommit. 
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6. Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetets gång har nya frågor ställts och nya saker uppenbarat sig. Det vi kan se är 

att det finns alldeles för lite svensk forskning om adoptivbarn med funktionsnedsättning 

och det finns adoptivföräldrar som önskar berätta om hur det verkligen har varit under 

adoptionen. Förslag till fortsatt forskning blir således en större undersökning med 

kvalitativa djupintervjuer om adoption av barn med funktionsnedsättning, för att få fram 

ett rikt material att sammanställa. Detta var ej genomförbart för oss pga. att det är en C-

uppsats som är begränsad i sitt omfång. Ett annat förslag till vidare forskning är att göra 

en studie om vilken kunskap de som arbetar med adoptivbarn och blivande 

adoptivföräldrar besitter samt hur deras bemötande av dem är. 
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev till er som deltar i studien om adoptivföräldrar som adopterat 

ett eller flera barn med funktionsnedsättning.  

Detta informationsbrev är till er som valt att medverka i vår studie för att få mer 

information om vad studiens syfte är, och hur materialet från enkäterna kommer att 

behandlas.  

Vi som genomför studien är Cecilia Blom Sjöberg och Malin Ek, och vi vill börja med 

att tacka dig/er för att ni ställer upp och bidrar med viktig information till vår studie. Vi 

studerar sjunde och sista terminen på socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle.  

Studiens syfte är att öka kunskapen om vilket stöd adoptivföräldrar som adopterar ett 

barn med funktionsnedsättning (special needs) har från samhället både före och efter 

adoptionen. Vilket stöd känner adoptivföräldrarna att de behöver från samhället både 

före och efter adoptionens genomförande. 

Vi följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer
1
, deras fyra huvudkrav är: 

information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjandekravet som ni kan läsa mer om i 

länken längst ner på sidan. Det är frivilligt att delta i studien och ni kan när som helst 

avbryta deltagandet i studien utan någon som helst förklaring. Ni kommer givetvis att 

vara anonyma i studien och inga namn eller uppgifter som kan avslöja vem du/ni är 

kommer att användas i studien. Det kommer endast att vara vi två som författare till 

studien som kommer att läsa dina/era svar på enkäterna. Efter analysen av enkätsvaren 

så kommer materialet att förstöras. Ni som väljer att medverka i enkätstudien kommer 

att få ta del av studien när den är klar om ni är intresserade.   

Vi svarar gärna på frågor både innan och efter att ni deltagit i enkätundersökningen.  

 

Cecilia Blom Sjöberg   Malin Ek 

Mail: XXXXXX@telia.com                       Mail: XXXXXX@hotmail.com 

Telefon: 07X-XXX  XX XX  Telefon: 07X-XXX XX XX 

 

Tack för er medverkan!  Sista svarsdatum är den 31 oktober. 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Forskningsetiska principer – inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning: 

http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_princ

iper_tf_2002.pdf  
 

mailto:XXXXXX@telia.com
mailto:XXXXXX@hotmail.com
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf
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Bilaga 2  

Enkät 

Denna enkät vänder sig till dig/er adoptivförälder/ar som har adopterat ett barn 

(eller flera) med någon form av funktionsnedsättning/särskilda behov, ett så kallat 

”Special Need” barn. Genom att svara på frågorna hjälper ni oss i vår studie. 

 

 Detta gör ni genom att kryssa i det alternativ som passar bäst in på dig/er, i 

de fall det är svarsalternativ.   

  Övriga frågor skriver ni på raderna som tillhör den relevanta frågan. 

Bakgrund 

Kryssa i det alternativ som passar in på dig/er. 

        Kvinna          Man           

        Ensamstående           Sambo          Gift 

1. När genomförde du/ni adoptionen? 

     0-2 år sedan           3-6 år sedan          7-10 år sedan           Mer än 10 år sedan 

Innan adoptionens genomförande 

 2. Har du/ni genomgått förberedande kurs för blivande adoptivföräldrar? 

     Ja            Nej 

3. Om du/ni gick förberedande kurs för adoptivföräldrar, ingick det någon 

information om funktionsnedsättningar(olika special need) som barnet kunde ha? 

     Ja                 Nej            Ja-ytterst lite             Ja- lagom mycket info    

     Ja- mycket info 

4. Kände du/ni att det var lätt att förstå vad det var för funktionsnedsättning som 

barnet/barnen hade? 

    Ja        Nej         Hade aldrig hört talas om nedsättningen        Vill inte svara på frågan 

    Kan inte svara på frågan 

5. Var det ett självklart val att adoptera ett barn med funktionsnedsättning? 

     Ja            Nej           Det växte fram          För en av oss(om ni är två)  

     Vill inte svara på frågan                            Kan inte svara på frågan 

 

 

 



37 
 

6. Vad påverkade ert val av land att adoptera från? (Kryssa i det eller de alternativ 

som passar bäst in) 

      Jag valde land utifrån att jag är ensamstående           

      Jag/vi valde land pga. min/vår ålder 

      Jag/vi valde land för att jag/vi fick förslag om barn från adoptionsbyrå  

      Jag/vi valde land av ekonomiska skäl                                           

      Jag/vi valde land utifrån intresse för ursprungslandet    

      Jag/vi valde land för att barnet fanns där(gäller barn från SN-listan) 

      Jag /vi valde land utifrån kötiden i landet 

Under adoptionens genomförande 

7. Har du/ni under adoptionens genomförande fått relevant information om 

funktionsnedsättningen (SN:et - det speciella behovet)? (Gäller från adoptionsbyrå, 

läkare, ursprungsland) 

      Ja          Nej           Delvis           Vill inte svara på frågan 

      Kan inte svara på frågan 

8. Hur fick du/ni tag på mer information om funktionsnedsättningen? 

     Kontaktade sjukvården själva           Googlade          Frågade bekanta         

     Forum på internet                              Annat               Vill inte svara på frågan 

     Kan inte svara på frågan 

Om Annat. Hur? ______________________________________________________. 

 

9. Hur gammalt var barnet vid hemkomst? 

____________________________________________________________________. 

10. Hur fungerade anknytningen mellan barnet och dig/er under adoptionsresan? 

     Bra         Ganska bra          Dåligt          Vill inte svara på frågan      

     Kan inte svara på frågan 

11. Om det var så att ni upplevde att det var svårt att knyta an, kan det bero på 

barnets funktionsnedsättning?( T.ex. att barnet är sjukt eller har hunnit knyta an 

till vårdare/fosterförälder redan) 

     Ja          Nej           Vet ej          Kanske kan vara en orsak       Vill inte svara på frågan 

     Kan inte svara på frågan         

Efter genomförande av adoptionen 

12. När du/ni har kommit hem, behövde barnet läkarvård snarast? 

    Ja        Nej        Ganska omgående      Kan inte svara på frågan  

     Vill inte svara på frågan 
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13. Upplevde du/ni några problem med att barnet inte hade de fyra sista siffrorna i 

sitt personnummer? 

     Ja           Nej          Delvis, vi fick betala för vården              Kan inte svara på frågan    

      Vill inte svara på frågan             

Annat:________________________________________. 

14. Om du/ni har erhållit någon form av stöd, har ni erhållit det stöd du/ni anser 

er behöva? 

     Ja           Nej          Delvis          Vill inte svara på frågan 

     Kan inte svara på frågan 

15. Vilket/vilka stöd har ni erhållit?(kan vara operation, hjälpmedel, samtalshjälp 

m.m.) 

     Medicinsk hjälp          Operation för att korrigera          Kurator/barnpsykolog     

     Hjälpmedel                  Annat                                          Vill inte svara på frågan 

     Kan inte svara på frågan 

Om Annat, 

Vilket?___________________________________________________________. 

16. Upplever du/ni ett behov av mer information om ert barns 

funktionsnedsättning? 

    Ja         Nej          Osäker          Vill inte svara på frågan          Kan inte svara på frågan 

17. Upplever du/ni ett behov av mer information om barns utveckling? 

    Ja         Nej          Osäker          Vill inte svara på frågan          Kan inte svara på frågan 

18. Upplever du/ni att det finns ett behov av mer information om vilken omsorg 

eller service som finns för ert barn? 

    Ja          Nej          Osäker          Vill inte svara på frågan       Kan inte svara på frågan 

19. Upplever du/ni att ni har ett behov av mer information om vilken omsorg eller 

service ert barn kan komma att behöva i framtiden? 

    Ja         Nej          Osäker          Vill inte svara på frågan          Kan inte svara på frågan 

20. Upplever du/ni att ni har ett behov av mer information om hjälpmedel för ert 

barn? 

    Ja         Nej        Osäker           Vill inte svara på frågan          Kan inte svara på frågan 

21. Hur har anknytningen fungerat efter hemkomst? 

    Bra          Mindre bra          Det har tagit lång tid att knyta an (mer än 6månader)   

     Dåligt       Vill inte svara på frågan          Kan inte svara på frågan 
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Samhällets service 

22. Känner du/ni att man från t.ex. socialtjänst lyssnar till era behov? 

    Ja          Nej           Vill inte svara på frågan           Kan inte svara på frågan 

23. Känner du/ni att man från förskola/skola lyssnar till era behov? 

    Ja          Nej           Vill inte svara på frågan           Kan inte svara på frågan 

24. Känner du/ni att det finns ett behov av hjälp att skaffa lämplig 

barnomsorg/fritidsverksamhet? 

    Ja         Nej          Osäker          Vill inte svara på frågan          Kan inte svara på frågan 

25. Känner du/ni att man inom sjukvården lyssnar till era behov? 

    Ja          Nej           Vill inte svara på frågan           Kan inte svara på frågan 

26. Har du/ni upplevt att det har varit svårt att få tag i en läkare för ert barns 

behov? 

    Ja         Nej          Osäker           Vill inte svara på frågan          Kan inte svara på 

frågan 

27. Finns det något stöd som du/ni saknar/saknade från samhället? I så fall Vilket? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

28. Övrigt som du/ni vill tillägga eller förtydliga. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

TACK FÖR DIN/ ER MEDVERKAN!! 

Återsänd gärna enkäten med vändande post. Sista svarsdatum är den 31 oktober.  

 

Med vänliga hälsningar  

Cecilia Blom Sjöberg & Malin Ek  


