
   

 

 

Institutionen för Hälsa och Samhälle 

Examensarbete Vårdvetenskap inriktning Omvårdnad 

Avancerad nivå, 15 högskolepoäng 

År 2008 

 

 

 

 

 

Ett bortglömt föräldraskap – 

anknytningsprocessens förutsättningar, risker och 

främjande insatser vid adoption 

 

En systematisk litteraturstudie 

 

 

 

 

 

Författare 

Helena Norlin &  

Annika Bergens Lindqvist 

  

Handledare Maria Forsner 

Examinator Ethel Ramfelt 

 



   

 

 

Department of Health and Social Science 

Student Thesis Degree of Master in Nursing (one year) 

Advanced level, 15 ECTS 

Year 2008 

 

 

 

 

 

A Neglected Parenthood -  

The Conditions, Risks and Promoting Efforts in the 

Related Process in Adoption 

 

A Systematic Review 

 

 

 

 

 

Authors 

Helena Norlin &  

Annika Bergens Lindqvist 

  

Supervisor: Maria Forsner 

Examiner: Ethel Ramfelt 



   

 

Sammanfattning: Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att sammanställa och 

analysera kunskapsläget inom befintlig forskning om anknytningsprocessen mellan 

adoptivbarn och deras adoptivföräldrar och hur denna process kan främjas. Metod var en 

systematisk litteratur studie baserad på 32 artiklar. I resultatet fann författarna att en bra 

anknytning är en viktig bas för barns framtida utveckling samt att adoptivbarn löper 

större risk att drabbas av mental ohälsa jämfört med biologiska barn. En anknytningsrisk 

som kan drabba adoptivföräldrar är post adoption depression. Adoptivföräldrar behöver 

mer stöd jämförelse med andra föräldrar samt att det finns för lite stödåtgärder till 

adoptivföräldrar på barnhälsovården. Babymassage har visat sig vara en effektiv 

stödåtgärd för att stärka anknytningen mellan adoptivbarn och deras föräldrar. 

Motiverande samtal används inom pediatriken för att ge information till föräldrarna på ett 

effektivare sätt. 

 

Nyckelord: Adoption, Föräldrastöd, Barnhälsovård, Anknytning, Systematisk 

litteraturstudie. 

 



   

 

Abstract: The purpose of the systematic review was to compile and analyze the 

knowledge of the attachment process between adoptive children and their parents and 

how it can be promoted. The method was a literature review based on 32 articles. In the 

result the authors found that a good attachment is the foundation of a good bas for a 

child’s future development and that adopted children more often gets mental disorder 

then biological children. There are risks that an adoptive parent becomes post adoptive 

depressed and with the depression the attachment are at risk. There is not enough of 

support to adoptive parents from the child health care. Adoptive parents need more 

support than other parents and the request of support are greater than before. Infant 

massage has shown to be an effective support to strength the attachment between 

adoptive children and there parents. To do infant massage as a group activity is a good 

way for parents to connect with other parents and it has shown to have a positive mental 

effect. Motivational Interviewing are used within pediatric to give parents information in 

a more effective way. 
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Introduktion 

Adoption är en möjlig lösning då barnets biologiska föräldrar av någon anledning inte kan 

vara vårdnadshavare (Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA, 2007). 

Föräldraskap är komplext i en föränderlig omgivning som innefattar andra faktorer utöver de 

vårdande och fostrande. Det är beroende av ekonomiska, sociala, historiska och politiska 

sammanhang (Mödra och barnhälsovårdspsykologernas förening, 2007). Föräldraskapet vid 

adoption innebär ett speciellt föräldraansvar då föräldrarna kommer att bli föräldrar till ett 

barn som redan finns (Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA, 2007). 

Bakgrund 

Omvårdnad 

Omvårdnaden ligger till grunden för distriktssköterskornas kunskapsområde och är en 

utgångspunkt för deras arbete. Omvårdnaden består av bedömning eller diagnostisering, 

rådgivning, sjukvårdande behandling och uppföljning av medicinskt och omvårdande 

behandling. Omvårdnad omfattar också planering, genomförande och uppföljning samt 

dokumentation av omvårdnads och rehabinsatser. Distriktssköterskan utför sitt arbete på 

mottagningen eller i hemmet hos patienten via hembesök (Riksföreningen för 

distriktssköterskor, Familjemedicinska institutet, FAMMI & Vårdförbundet, 2007). 

 

Omvårdnad är en praktisk verksamhet som syftar till att genomdriva faktorer som anses vara 

goda och förhindra eller förändra faktorer som anses vara onda. De värden och värderingar 

som bildar utgångspunkten för vårdverksamheten ska grunda sig på en filosofisk helhetsbild 

av människan och hälsan, på kunskap om människan samt med en syn på ”människans 

väl”(Kalkas & Sarvimäki, 2002). Med hjälp av teorier och modeller som utvecklats inom 

vårdvetenskapen har omvårdnaden byggds upp som ett ämne. Genom att många vetenskapliga 

discipliner har påverkat utvecklingen av omvårdnadsämnet så har ett mångvetenskapligt 

perspektiv utvecklats. Konsekvenserna av detta är att det är svårt definiera omvårdnadsämnets 

kärna. Problematiskt är också att samtidigt som omvårdnaden har utvecklats till en vetenskap 

är det också ett praktiskt arbete som utövad av vårdpersonal (Ekebergh, 2002). Omvårdnad 

kan vara dels allmän, dels specifik. Allmän omvårdnad är oberoende av sjukdom och 
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medicinsk behandling. Specifik omvårdnad är relaterad till och kräver kunskap inte bara om 

människans normala funktioner utan också om den aktuella sjukdomen dess behandling, 

mobilisering och rehabilitering (SOSFS 1993:17). 

 

Distriktssköterskan är en viktig resurs inom primärvården då hon oftast finns i den yttersta 

länken gentemot befolkningen. Distriktssköterskan har förutsättningarna att få god kännedom 

om befolkningens totala livssituation såsom närmiljö, det sociala nätverket och 

bostadsförhållanden. Genom distriktssköterskans socialmedicinska inriktning i arbetet blir 

arbetets innehåll brett och ansvarsområdena många. Distriktssköterskans arbete omfattar 

hälsofrämjande och förebyggande arbetsinsatser, psykosociala arbetsinsatser och 

arbetsinsatser av rent medicinskt karaktär. Det är ofta distriktssköterskan som har ansvaret för 

den centrala och sammanhållande funktionen i omvårdnadsarbetet (Davidsson, 1998). 

 

Den sjuksköterskan som arbetar inom barnhälsovården skall ha en specialistutbildning till 

distriktssköterska eller barnsjuksköterska (Hagelin, Magnusson & Sundelin, 2000). 

Arbetsuppgifterna inom barnhälsovården kan indelas och beskrivas utifrån de övergripande 

målsättningarna i: Hälsofrämjande arbete/promotion - vilket innebär att främja befolkningens 

hälsa. Distriktssköterskans arbete riktar sig både mot den enskilda familjen och mot samhället 

då de insatser som ges gäller för att främja barnets och familjens hälsa. Primär prevention - 

vilket innebär att förhindra uppkomst av sjukdom och skada. Arbete innebär att erbjuda och 

förmedla baskunskaper om hur barnet skall skötas, om uppfödning och gränssättning. Olika 

frisk- och riskfaktorers betydelse för barnets hälsa och utveckling. Inom barnhälsovårdens 

arbete bör också anknytnings- och samspelsmönster mellan mor och barn uppmärksammas. 

Sekundär prevention - vilket innebär att tidigt upptäcka ohälsa/sjukdom samt vidta åtgärder 

för att förhindra utveckling av dessa. Detta kan ses genom att barn och förälder har 

regelbunden kontakt med barnhälsovården som på så vis får snabbare kännedom om det finns 

behov av sekundära preventioner. Tertiär prevention - vilket innebär att möta ett manifest 

problem med anpassad service, stöd och vård. Det kan handla om habilitering och 

rehabilitering till barn som drabbas av långvarig kronisk sjukdom eller handikapp 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). 
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Stöd för föräldraskapet 

Föräldraskapet är en identitetsform och en livslång, aldrig upphörande process, och för de 

flesta en av livets mest glädjefyllda erfarenheter. Föräldraskapet innebär en relation som ger 

kunskap och erfarenhet kring vad det är att vara människa i relation till andra människor och 

som är beroende av kultur och värderingar (Mödra och barnhälsovårdspsykologernas 

förening, 2007). 

 

Föräldrastödet är kärnan i alla former av barnhälsovårdens och mödravårdens arbete. 

Föräldrastödet är och ska vara integrerat i varje möte med föräldrarna (Mödra och 

barnhälsovårdspsykologernas förening, 2007). Flera av barnkonventionens 54 artiklar 

anknyter till frågan om föräldrastöd, liksom till föräldraskapet i sig. Till exempel artikel 3 

som betonar barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla åtgärder som berör barnet. 

Artikel 7 står det om barnets rätt till kännedom om sitt ursprung. I artikel 12 tas det upp 

barnets rätt att bli hörd och lyssnad till. Artikel 18 och 19 fastställer föräldrars respektive 

samhällets ansvar för barnets utveckling. Artikel 24 tar upp angående behovet av att satsa på 

föräldrastöd och barnets rätt till hälsa genom att utveckla förebyggande hälsovård och 

föräldrarådgivning (Svenska FN, 2008). 

 

I samband med omställningen till föräldraskap innebär barnhälsovårdens arbete att beakta 

både barnets och föräldrarnas behov. Föräldrarnas behov av stöd kan handla om ambivalens 

till barnet med resulterande anknytningsproblem med även svårigheter att möta de krav och 

förväntningar som är kopplade till föräldrarollen. Målet med barnhälsovårdens psykosociala 

arbete är att öka föräldrarnas trygghet och säkerhet i föräldrarollen för och därigenom skapa 

goda förutsättningar till en bra start och uppväxt för barnet (Primärvården Hälsingland 

Landstinget Gävleborg, 2007). Inom Motiverande samtal (MI) bidrar rådgivaren och klienten 

med information om sina kunskaper och värderingar. Båda lyssnar på varandra och 

koncentrerar sig för att förstå vad den andre menar. Rådgivarens roll är att bidra med 

sakkunnighet och framföra det på ett sätt så att klienten vill lyssna. Ambivalenssamtal är en 

central del inom MI. Det innebär att tålmodigt sortera med hjälp av öppna frågor, speglingar 

och sammanfattningar för att komma till ett avgörande beslut (Barth & Näsholm, 2007). 

 

En förutsättning för att barnhälsovårdsarbete skall fungera är att det mellan föräldrarna och 

barnhälsovårdssköterskan bildas ett partnerskap, med fokus på barnet. Det flesta föräldrar 



6 

 

välkomnar råd och stöd som ges på ett inkännande sätt. Varje möte skall ses som ett 

kommunikationstillfälle där barnhälsovårdssköterskan skall lyssna, observera, uppmuntra, 

stödja och frigöra familjens egna resurser (Hagelin et al., 2000). Det viktigaste är dock att 

familjen blir erbjuden föräldrastöd som kan stärka föräldrar och barns livsvillkor. 

Hälsovårdens stöd för föräldraskapet innebär många naturliga kontakter under graviditeten 

och barnets första levnadsår. Trots detta är det svårt att se vilket föräldrastöd som passar just 

en särskild familj och under vilka omständigheter detta skall ske. Det finns inget starkt stöd 

för någon metod för föräldrastöd, men i en översikt av flera professioner som är engagerad i 

samhällets föräldrastöd i Sverige fann man stöd för att en kombination av flera metoder kan 

ge bättre effekt. Stöd bör omfattas av insatser från olika nivåer med tvärprofessionell 

medverkan. Fokus bör ligga på skydds – och riskfaktorer snarare än på beteendeproblem. Att 

få möjligheten att träffas i grupp ger föräldrar ett forum att dela erfarenheter och utöka sitt 

sociala kontaktnät. Vid riskfaktorer skall behov av riktade insatser, som individuellt stöd ges 

till föräldrar och barn (Mödra och barnhälsovårdspsykologernas förening, 2007).  

 

Enligt Wickberg och Hwung (1996) var Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS skalan) 

en effektiv screening metod för att finna mödrar med postnatal depression. En rådgivande 

sjuksköterska var av stor hjälp när det gällde att hantera postnatal depression och detta 

verkade fungera bra inom det svenska primärvårdsystemet. 

 

Ett barn separerat från sin biologiska förälder bär ofta på en sorg. Adoptivföräldrar är ofta 

omedvetna om denna sorgprocess. Genom att ge barnet massage kan adoptivföräldrarna 

hjälpa barnet genom sorgearbetet och barnet känner sig älskat och tryggt. Beröring är ett 

exceptionellt kraftfullt språk för ett spädbarn (McClure, 1991). 

 

Efter att barnet har fyllt ett år så har barnhälsovården skyldighet att erbjuda kontakt vid fyra 

tillfällen (Socialstyrelsen, 2007). Barnhälsovården bedriver ett aktivt folkhälsoarbete med ett 

väl integrerat föräldrastöd. Det övergripande målet med föräldrastöd är att stärka föräldrarna i 

deras föräldraskap vilket åstadkommes genom gällande delmål som går ut på att: 

• Ge ökade kunskaper bland annat om barns utveckling och behov, relationer mellan 

barn och föräldrar samt vuxna emellan, samhällsförhållanden och samhällets stöd till 

barnfamiljer. 

• Skapa möjlighet till kontakt och gemenskap vilket innebär kontakt såväl mellan 

föräldrar som mellan föräldrar och personal. 
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• Skapa möjligheter till medvetenhet om påverkan av samhällsförhållanden via 

föräldrautbildning (Mödra och barnhälsovårdspsykologernas förening, 2007). 

 

Anknytning 

Enligt Bowlby (1954) behöver ett barn känna tillhörighet till sin mor på lika villkor så modern 

behöver känna tillhörighet till sitt barn. Det är endast då, när modern upplever 

tillfredställelsen av tillhörighetskänslan som hon helt och hållet kan ängna sig åt sitt barn. 

Ombesörjandet av barnet är endast möjlig om modern finner tillfredsställelse i att se sitt barn 

växa upp från babyåren, genom flera stadium av barndomen, till att bli en självständig individ, 

och att veta att det var hennes omsorg som gjorde detta möjligt (Bowlby, 1954). 

 

Barnets relation till föräldrarna utvecklas under det första levnadsåret och så småningom blir 

barnet mer självständigt vilket gör att relationen till föräldrarna blir mer selektiv (Broberg, 

Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2006). Hur ett barns anknytningsmönster 

utvecklas under det första levnadsåret har betydelse för hur barnet kommer att förhålla sig till 

en ny människa och hantera en ny uppgift (Bowlby 1988). Under de första levnadsåren 

skaffar sig barnet en flexibel relation till föräldrarna, vilket gör att de kan växla mellan 

utforskande och trygghetssökande. Det innebär att anknytningspersonen fungerar som en 

trygg bas, utifrån vilken barnet kan utforska världen, och en säker hamn som den kan 

återvända till om faror hotar. De barn som inte kan använda sin förälder som en trygg bas 

eller säker hamn tvingas utveckla alternativa strategier för att få så bra skydd som möjligt av 

föräldern. Barn har en genetisk förprogrammerad tendens att knyta an till sina föräldrar och 

detta aktiverar föräldrarnas omsorgssystem (Broberg et al., 2006). Bowlby (1988) menar att 

ingen förälder kan vara en trygg bas för sitt barn om han inte förstår och respekterar barnets 

anknytningsbeteende. Westen (1999) skriver att om föräldrarna är uppmärksamma på 

spädbarnets signaler och kan besvara dem utvecklar barnet en trygg anknytning och tvärtom 

om inte föräldrarna besvarar barnets behov utvecklar barnet en otrygg anknytning till sina 

föräldrar. Broberg et al. (2006) menar att anknytning specifikt handlar om hur människor 

utvecklar och bevarar förmågan att använda sig av vissa utvalda personer som källor till 

trygghet och beskydd när faror hotar. Det är förekomsten av regelbunden fysisk kontakt 

mellan barn och förälder som avgör om en anknytning kommer att utvecklas. Enligt Bowlby 

(1988) så är anknytningsbeteendet mellan en individ och en anknytningsgestalt beroende av 
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den känsla som följer med anknytningsbeteendet. Vilken känsla som väcks beror i sin tur på 

relationen mellan den bundna individen och anknytningsgestalten. Vid en god relation uppstår 

trygghet och vid en dålig relation mellan individen och anknytningsgestalten uppstår känslan 

av vrede och ängslan. Hur ett anknytningsbeteende blir för en individ är beroende av vilka 

slags upplevelser han eller hon haft i sin ursprungsfamilj (Bowlby 1988). Enligt Lindblad 

(2004) bygger anknytningsteorins utveckling på tidigare erfarenheter, men även att varje ny 

erfarenhet har möjlighet att omforma de tidigare (Lindblad, 2004). Vi är i ständigt utbyte 

mellan den individ som vi är i ett givet ögonblick och i den miljö vi befinner oss i. Vi 

påverkas ständigt, men är inte dömda av våra tidigare erfarenheter i livet (Broberg et al., 

2006).  

 

Vid otrygg anknytning finns fler olika mönster. Ett avvisande mönster innebär att barnet 

värjer sig mot kontakt när föräldrarna återkommer efter att ha varit borta en liten stund. En 

ambivalent anknytning innebär att barnet både är avvisande och kontaktsökande. Både 

avvisande och ambivalent anknytning brukar betraktas som normala variationer av 

anknytningsmönster. Däremot anses kaotiskt eller desorganiserat mönster mer avvikande. Vid 

kaotiskt eller desorganiserat mönster reagerar barnet som om det inte registrerar att 

föräldrarna återkommit från att ha varit borta en stund. Detta mönster ses ofta hos barn som 

haft ogynnsamma uppväxtmiljöer exempelvis övergrepp eller vanvård (Lindblad, 2004). 

Studier av bindningsmönster, utveckling och psykosociala funktioner visar att barn som knutit 

starka band som spädbarn klarar sig bättre på alla väsentliga områden i livet (McClures, 

2007).  

Adoption 

Om ett par inte kan bli gravida söker de oftast andra vägar för att bilda en familj eller väljer 

att leva utan barn. Några har under flera år försök bli gravida via in vitro-fertilisering, IVF, 

eller med hjälp av andra metoder. Andra har alltid vetat att de aldrig kommer att kunna föda 

barn (Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA, 2007). Under vår historia har det 

alltid funnits barn som förlorat sina föräldrar. Det har vi genom tiderna löst på olika sätt. 

Kollektiv omhändertagande av övergivna och föräldralösa barn har förekommit. Annat sätt att 

lösa problemet med övergivna och föräldralösa barn samt vuxna som inte kunnat få egna barn 

har varit genom adoption (Socialstyrelsen, 2007). 
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Den första adoptionslagen kom till Sverige 1917. Då var inte avsikten med adoption att skaffa 

ett hem åt ett barn utan att garantera barnlösa par en tryggad ålderdom och skaffa dem en 

arvinge. Genom lagen blev barnens behov mer tillgodosedda och en lämplighetsutredning 

krävdes för att bli adoptivförälder. Under lång tid matchades föräldrar och barn som liknade 

varandra ihop. Tanken bakom detta var att adoptivföräldrarna tillsynes skulle kunna ha varit 

de biologiska föräldrarna till barnet. Detta har idag förändras totalt genom att de flesta 

adoptivbarn kommer från utlandet. 1944 upphävdes kraven för att makarna måste vara 

barnlösa för att bli adoptivförälder. 1958 kom så kallat stark adoption, vilket innebar att 

barnets alla juridiska band med sina biologiska föräldrar upphör och att barnet därmed har 

fulla rättigheter till sin nya familj (Halldén, 1981). 1969 bildades den första 

adoptionsorganisationen av adoptivföräldrar och blivande adoptivföräldrar. Under 1970-talet 

ökade antalet par som ville adoptera internationellt. Detta gjorde att väntetiderna blev lång, 

ibland kunde det röra sig om tre-fyra år. En nämnd inom Socialstyrelsen som kallades 

”Nämnden för internationella adoptionsfrågor” bildades och en lag tillkom för att kunna 

reglera och öka insynen vid adoptioner (Socialstyrelsen, 2007). 1971 togs paragrafen bort om 

adoptivföräldrarnas rätt att häva adoptionen (Halldén, 1981). I slutet av 1980 talet minskade 

antalet adoptioner. Det fanns många fler som ville bli förälder än det fanns barn, detta 

resulterade att kraven förändrades till exempel att äldre barn och barn med medicinska 

problem adopterades och att väntetiden var lång även på dessa barn. Även idag finns det fler 

barnlösa vuxna som vill ha små friska barn, än det finns små friska barn att adoptera. Det 

finns tre gånger fler vuxna som vill adoptera än det finns barn tillgängliga för adoption 

(Socialstyrelsen, 2007). 

 

Adoptivföräldrar genomgår en utredning för att bli godkända och accepterade som föräldrar. 

Makar och registrerade partners måste adoptera tillsammans, även ensamstående får adoptera 

(Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA, 2007). Den som vill adoptera måste 

ha fyllt 25 år, däremot finns det ingen övre åldergräns men rekommendationer om högsta 

åldersgräns är 42 år när ansökan om medgivande görs. Läkarutlåtande krävs samt ibland 

information från försäkringskassan. Om tidigare kontakt med socialtjänsten eller rättsväsendet 

som påvisar de sökande inte har förmåga att vara goda föräldrar får de inte adoptera. Behovet 

av att förbereda de blivande adoptivföräldrarna uppmärksammades och resulterade i att de 

första föräldrakurserna startades genom adoptionsorganisationen (Socialstyrelsen, 2007). 
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Innan socialnämnden kan ge sitt medgivande till adoption måste föräldrarna genomgå en 

föräldrautbildning. Beslutet om föräldrautbildning togs den 1 januari 2005 och syftet är att 

föräldrarna skall få insikt om adoptivbarnet och dess behov men även att förstå innebörden av 

vad adoptionen innebär. Föräldrautbildningen skall även ge föräldrarna kunskap om vilka 

regler som gäller, hur adoptionen går till och vilka problem som kan uppstå efter adoptionen 

Kommunen har skyldighet att föreslå lämplig utbildning (Myndigheten för internationella 

adoptionsfrågor, MIA, 2007). En hemutredning görs och dess syfte är att förbereda 

adoptivföräldrarna inför barnets ankommande. Hemutredningen ligger även till grund för 

presentationen av föräldrarna till barnets företrädare i utlandet. När adoptionen fullföljts i 

Sverige har barnet samma juridiska ställning som ett biologiskt barn hade haft i förhållande 

till föräldrarna. En svensk adoption kan aldrig hävas (Myndigheten för internationella 

adoptionsfrågor, MIA, 2007).  

Anknytning vid adoption 

Howell (2003) menar att blodsband är ett naturligt sätt att skapa sammanhållning och 

anknytning med varandra. Passerad tid, geografiska avstånd och att inte ses under lång tid 

spelar inte så stor roll om ett blodsband finns. Vidare menar Howell att om detta är den största 

faktorn för en bra relation med varandra så har adoptivföräldrar inte samma förutsättningar för 

att kunna skapa en bra sammanhållning. Enligt Bowlby (1954) gynnar tidig adoption såväl 

barn som föräldrar. Desto tidigare ett barn kommer till en familj desto fortare upplever 

familjen att barnet är deras eget och de har lättare att identifiera sig med barnets personlighet. 

 

Welsh, Viana, Petrill och Mathias (2007) menar att anknytningsproblemet är det mest 

omdiskuterade problemet bland internationellt adopterade barn. Artikeln påvisar också att det 

saknas behandling och diagnostik kring anknytningsproblematiken hos dessa barn. Det finns 

även olika uppfattningar om sambandet mellan anknytningsproblem och andra uppförande 

och känslomässiga störningar bland adoptivbarnen. Enligt Lindblad (2004) kan adoptivbarn 

befinna sig på flera olika utvecklingsnivåer på samma gång. 

Stöd för föräldraskap vid adoption 

Redan 1954 uttryckte Bowlby att det fanns för lite forskning angående problem vid adoption. 

Bowlby påpekade behovet av vetenskaplig förståelse och professionell skicklighet samt att 
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adoptivbarnens framtid var i händerna på välmenande amatörer eller av barnsköterskor som 

endast är utbildade inom den fysiska hälsan (Bowlby, 1954). 

 

Internationellt adopterade barn har mer speciella behov än andra adopterade barn eller barn 

som inte är adopterade (Welsh et al., 2007). Adoptivbarnens ålder och bakgrund är väldigt 

olika när de kommer till sina adoptivföräldrar. En del av adoptivbarnen har haft en chans att 

knyta an till sina biologiska föräldrar medan andra har blivit fosterhemsplacerad och därmed 

knytit an till sina fosterföräldrar. Flertalet av de barn som adopterats internationellt har en 

tung bakgrund med fysiskt och psykiskt påfrestande institutionsvistelser På grund av dessa 

variationer i adoptivbarnens uppväxt är det inte meningsfullt att behandla dessa barn som en 

enhetlig grupp. Tvärtom är det viktigt att känna till det enskilda barnets bakgrundshistoria för 

att kunna hjälpa barnet på ett optimalt sätt. Då många adoptivbarn anländer till Sverige efter 

spädbarnsåren så kommer de inte i kontakt med barnhälsovården, trots att de har samma 

rätigheter och många gånger ett ökat behov av att komma kontakt med barnhälsovården 

(Socialstyrelsen, 2007).  

 

Människor som jobbar inom hälsovården och socialtjänsten har blivit något av pionjärer att 

utveckla interventioner som passar adoptivbarn. Behandlingar har oftast gjorts på basis av 

klinisk erfarenhet eller egna bedömningar därför att det saknas vetenskaplig evidens (Welsh et 

al., 2007). Evidensbaserad omvårdnad innebär att omvårdnadsforskningens vetenskapliga 

resultat används som ett komplement till andra kunskaper inom sjuksköterskeyrket. 

Omvårdnadsforskningen vetenskapliga kunskap kompletteras och kombineras med kunskap 

om den enskilda patientens, personens och familjens behov och upplevelser samt de 

organisatoriska och ekonomiska förutsättningarna som finns inom vården. I den dagliga 

verksamheten inom vården innebär det att den individuella sjuksköterskan integrerar de bästa 

tillgängliga externa bevisen för att tillsammans med patienten fatta beslut om olika 

omvårdnadsinsatser. En förutsättning för att patienterna ska få en säker och trygg vård är att 

de som arbetar inom vården har ett vetenskapligt förhållningssätt (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006). I en studie gjord av Gunnar, Bruce och Grotevant (2000) framhölls 

betydelsen av att de som jobbar med adoptivbarn och deras föräldrar skall följa med i vård 

utvecklingen som rör adoptivbarnen. På så vis kan adoptivfamiljer erbjudas det stöd och 

eventuella behandlingar som de behöver så fort som möjligt. En fortlöpande utbildning 

gällande fysisk hälsa och uppförandeproblem bland adoptivbarn måste också systematisk ingå 

hos professioner som vårdar adoptivbarn. 
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Det finns idag många manualstyrda föräldragruppsprogram med syfte att vara ett stöd för 

föräldrarna för att främja barns utveckling och förebygga psykisk ohälsa hos barn. Många av 

programmen går ut på att förbättra samspel och kommunikation mellan barn och föräldrar 

samt uppmärksamma beteendeförändringar hos barn och föräldrar. Barnhälsovården ska 

erbjuda alla blivande och nyblivna föräldrar föräldrastöd. Det ska finnas ett utbud av generellt 

och riktat stöd både individuellt och i grupp. Verksamheten ska utformas efter både män och 

kvinnors behov och genomsyras av ett genusperspektiv. Föräldrastödet ska ta hänsyn till 

kulturella och socioekonomiska förutsättningar samt olika former av familjebindning. 

Föräldrarnas egna resurser ska lyftas fram och personalen ska ha ett förhållningssätt som 

stimulerar till reflektion. Internationella studier som berör föräldrastödsprogram tyder på att 

de kan öka föräldrarnas lyhördhet i relation till barnet och leda till förbättringar av barnets 

uttalade beteendeproblematik och föräldrarnas möjlighet att hantera dessa (Mödra och 

barnhälsovårdspsykologernas förening, 2007). 

 

En del av föräldrastödsprogram är inriktade på att förbättra föräldrars psykiska hälsa och 

välbefinnande (Mödra och barnhälsovårdspsykologernas förening, 2007). I artikeln gjord av 

Miller, Chan, Reece och Tirella (2007) beskrevs att postadoption depression kan vara mer 

vanligt än postpartum depression och att det därför är viktig att vårdpersonal är uppmärksam 

på om adoptivföräldrar visar tecken på stress, besvikelse eller depression.  

 

Adoptivföräldrarna kommer ofta utanför Mödravårdcentralens och Barnavårdcentralens 

ordinarie föräldragrupper, därför bör barnhälsovårdsköterskan vara uppmärksam och lyhörd 

för adoptivföräldrarnas speciella behov. För att främja en bra anknytning mellan 

adoptivföräldrarna och deras adoptivbarn bör en kontakt med psykolog inom barnhälsovården 

erbjudas till alla adoptivfamiljer. Genom att adoptivföräldrarna ges möjlighet att bearbeta sina 

upplevelser och känslor sker förståelse och accepterande av barnet snabbare. Ofta behöver de 

också hjälp med att strukturera barnets tillvaro så att det når större trygghet. När utredningen 

för adoptionen är klar och barnets ankomst är bestämt kan det vara bra att socialförvaltningen 

kontaktar aktuell barnhälsovårds sköterska för att ordna ett möte med de blivande 

adoptivföräldrarna. På detta möte har adoptivföräldrarna möjlighet att få kunskap om 

barnhälsovårdens verksamhet och även lära känna barnhälsovårdsköterskan (Primärvården 

Hälsingland Landstinget Gävleborg, 2007). 
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Problemformulering 

Föräldraskapet är en identitetsform och en livslång, aldrig upphörande process, och för de 

flesta en av livets mest glädjefyllda erfarenheter (Mödra och barnhälsovårdspsykologernas 

förening, 2007). I samband med omställningen till föräldraskap innebär barnhälsovårdens 

arbete att beakta både barnets och föräldrarnas behov (Primärvården Hälsingland Landstinget 

Gävleborg, 2007). Föräldrastödet är och ska vara integrerat i varje möte med föräldrarna 

(Mödra och barnhälsovårdspsykologernas förening, 2007). Hur ett barns anknytningsmönster 

utvecklas under det första levnadsåret har betydelse för hur barnet kommer att förhålla sig till 

en ny människa och hantera en ny uppgift (Bowlby, 1988). Barn har en genetisk 

förprogrammerad tendens att knyta an till sina föräldrar och detta aktiverar föräldrarnas 

omsorgssystem (Broberg et al., 2006). Welsh et al. (2007) menar att anknytningsproblemet är 

det mest omdiskuterade problemet bland internationellt adopterade barn. Artikeln påvisar 

också att det saknas behandling och diagnostik kring anknytningsproblematiken hos dessa 

barn. Vidare menar de att internationellt adopterade barn har mer speciella behov än andra 

adopterade barn eller barn som inte är adopterade. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att sammanställa och analysera kunskapsläget inom befintlig 

forskning om anknytningsprocessen mellan adoptivbarn och adoptivföräldrar och hur denna 

process kan främjas. 

Frågeställningar 

Hur beskrivs anknytningsprocessen mellan adoptivbarn och deras adoptivföräldrar? 

Vilka risker finns för försämrad anknytning vid adoption? 

Hur kan anknytningsprocessen främjas? 
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Metod 

Litteraturstudie 

Den metod som författarna valt till denna studie var en systematisk litterarturstudie. Enligt 

Polit, Beck och Hungler (2001) är en litteraturstudie ett sätt att kartlägga, kritiskt granska, 

analysera och sammanställa redan inom området befintlig forskning. En litteraturstudie skall 

enligt Polit et al. (2001) göras efter ett så kallat flödesschema (Flow of task). Detta 

flödesschema innehåller åtta steg: 

1. Identifiera sökord och referenser. 

2. Söka artiklar genom elektronisk och manuell sökning. 

3. Söka lovande artiklar. 

4. Läsa artiklar för att inkludera och exkludera. 

5. Läsa relevanta artiklar och föra anteckningar, identifiera nya referenser. 

6. Organisera artiklarna. 

7. Analysera materialet. 

8. Skriva uppsats. 

Litteratursökning och urval 

Under steg 1 tog författarna kontakt med Barnhälsovården och Småbarnshälsan, där fick 

författarna information av barnhälsovårdssköterskor angående vilken metod som används för 

att främja anknytningen mellan adoptivbarn och adoptivföräldrar. Den metod som användes 

främst för stärka anknytning var babymassage. Depression i samband med barnets ankomst 

ansågs som en risk och det bedömnings formulär som användes för var EPDS. Motiverande 

samtal är något som används allt oftare inom barnhälsovården för att stärka föräldrarna i 

föräldrarollen. Författarna har även haft kontakt med Socialkontoret för att få information 

angående adoption. Förutom den muntliga informationen har författarna fått tips om böcker, 

kompendium och hemsidor angående ämnet. 

 

I studien inkluderades artiklar som handlade om: adopterade barn och adoptiv föräldrar, 

babymassage, depression och motiverande samtal. Artiklar var av både kvantitativt och 

kvalitativ karaktär samt litteraturestudier, de var skrivna mellan åren 1997-2008. Artiklar var 
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skrivna på engelska och svenska. De sökord som identifierades var: adoption, föräldrastöd, 

barnhälsovård och anknytning (Adoption, Support to parents, Child health, Attachment). 

Dessa har kombinerats och fler sökord har tillkommit från de artiklar som författarna funnit. 

Resultatet av sökningarna kan ses i Tabell 1. Exklusionkriterier var fosterbarn och nationellt 

adopterade barn samt artiklar äldre än 1997. Även artiklar av låg kvalitet exkluderades. 

 

Under steg 2 och 3 har elektronisk datasökning gjorts i Elin@du och CINAHL, som 

kompletterades med manuell sökning. Artiklarna har valts ut genom att artiklarnas rubriker 

och abstrakt uppfyllde syftet med studien. 

 

Under steg 4 och 5 studerades 42 artiklar. De artiklar som relaterade till inklusionskriterierna 

(steg 1) valdes ut. 10 artiklar exkluderades: 3 artiklar då de handlade om fosterbarn, 1 artikel 

som handlade om adoptivbarn på sjukhus. 2 artiklar som handlade om ammning och 4 artiklar 

som handlade om biologiska barns och föräldrars upplevelse av anknytning. Därefter lästes 32 

artiklar i sin helhet och jämfördes med studiens syfte. Artikelgranskningen gjordes enligt de 

analyssteg som presenteras av Polit et al. (2001) (se bilaga 1). Granskningsprotokoll inspirerat 

av Forsberg & Wengström upprättades. Studien har kvalitetsbedömts i tre grader: hög, medel 

eller låg kvalitet. Artiklarna betygsattes enligt en procentsats, där 90-100 % gav hög kvalitet, 

80-89 % medel kvalitet samt 70-79 % gav låg kvalitet. Resultatet av granskningen blev 32 

artiklar som finns med i resultatet (se bilagor 2 & 3). 

Databearbetning 

Under steg 6 och 7 har författarna läst de artiklar som svarade till frågeställningarna samt 

artiklar som svarade till de metoder och risker gällande anknytning som förmedlades vid 

besöket på Barnhälsovården och Småbarnshälsan. Analysen har gått till så att författarna läst 

och sammanställt artiklarna. Relevanta artiklars information har använts och minskats ner. 

Två huvudrubriker identifierades som releterade till syftet med studien. Dessa var: 

Anknytningsprocessen vid adoption och Anknytningsstödjande interventioner  
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 Tabell 1 Resultat av datasökning     

Databas Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Elin@du Infant massage or babymassage 34 7 5 5 

CINAHL Infant massage or babymassage 87 2 2 2 

Elin@du Motivational interviewing + pediatric* 9 2 2 2 

Elin@du Motivational interviewing + adoption 12 2 1 1 

Elin@du Support + adoption + child* + families 61 4 3 3 

Elin@du Adoption* + attachment* + parent* 32 4 2 2 

Elin@du Adoption + attachment disorder 7 1 1 1 

Elin@du Attachment* + intervention* + adoptive* 8 2 2 2 

Elin@du kw: International adoption 21 4 4 4 

Elin@du Attachment + cognitive + child* + infant* 44 1 1 1 

Elin@du EPDS + postnatal depression + screening + 

healthcare 

8 1 1 1 

Elin@du Age + adoptive* + experience 13 2 2 2 

Elin@du Adoption* + motherhood 38 2 2 2 

Manuell 

sökning 

 19 8 4 4 

  Totalt: 42 32 32 
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Etiska aspekter 

Enligt CODEX – regler och riktlinjer för forskning (2008) är forskarens arbete mer eller 

mindre styrt av regler och föreskrifter. Forskaren har ändå sitt egna etiska ansvar som utgör 

grunden för forskningeetiken och har det ytterst ansvaret för att se till att forskningen är av en 

god kvalitet samt är moraliskt acceptabel. Forskaren har dessutom en yrkesetik att ta hänsyn 

till. Enligt Helsingforsdeklarationen skall forskning på människor ske i överensstämmelse 

med god vetenskaplig praxis men även att forskaren skall vara väl insatt i den vetenskapliga 

litteraturen (CODEX, 2008). 

 

Författarna har strävat efter att objektivt granska enligt Polit et al. (2001) och tolka litteraturen 

utan att förvanska, hittat på eller plagierat data samt att all data redovisats i resultatet oavsett 

om det stödjer eller inte stödjer författarnas egna värderingar. Vid tveksamma fall med 

översättning av materialet har författarna löst genom att alla citat är skrivna på originalspråket 

och genom diskussion mellan författarna om vilken översättning, vid tveksamma fall, som 

känts mest korrekt. Artiklarna som använts i denna studie har sedan tidigare utgivits och 

genomgått etiskgranskning. 
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Resultat 

Syftet med denna studie var att sammanställa och analysera kunskapsläget inom befintlig 

forskning om anknytningsprocessen mellan adoptivbarn och adoptivföräldrar och hur denna 

process kan främjas. Resultatet är baserat på 32 artiklar. I analysen framträdde två kategorier: 

Anknytningsprosessen vid adoption och Anknytningsstödjande interventioner. 

Anknytningsprosessen vid adoption 

Barnets anknytning till adoptivföräldrarna – resurser och svagheter 

 

Sammanlagt visade analysen av artiklarnas innehåll att en bra anknytning är en viktig bas för 

barns framtida utveckling samt att adoptivbarn löper större risk att drabbas av mental ohälsa 

jämfört med biologiska barn 

 

Tidiga anknytningsundersökningar visar att säkra anknytningsrelationer är en viktig bas för 

barns framtida utveckling, speciellt i saker som rör anknytning men även angående social och 

personlig utveckling. Adoptivbarn som växer upp med en säker anknytning får bättre 

självkänsla i sociala sammanhang, känner tillit till andra människor, utvecklar social 

kompetens, och har lättare att få vänner (Stams, Juffer, & Van Ijzendoorn, 2001). 

 

I en studie gjord av Juffer, Bakermans-Kranenburg och van IJzendoorn (2005) visades att 

tidigt placerade adoptivbarn fick en normaliserad säker anknytning till sina adoptivföräldrar. 

Vidare visar resultatet av studien att adoptivbarn inte har någon högre förmåga till 

desorienterad anknytning och därmed heller inte sämre anpassningsproblem jämförelse med 

andra barn som inte är adopterade. Enligt en kvalitativ studie gjord av van Londen, Juffer och 

van IJzendoorn (2007) såg de att de flesta adoptivbarn fick en säker anknytning till sina 

mödrar. Interventionen gjordes via intervjuer och videofilmning av adoptivbarnen och deras 

mödrar. Resultatet av en enkätstudie gjord av Groza, Ryan och Cash (2003) gällande 

adoptivbarn i Amerika som adopterats från barnhem i Rumänien så svarade en majoritet av 

föräldrarna i undersökningen att de hade en väldigt bra relation med sina adoptivbarn och att 
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de hade en bra kommunikation med varandra. Vidare så uppgav adoptivföräldrarna att de 

kände sig respekterade av sina adoptivbarn, samt att adoptivföräldrarna kände en nära 

samhörighet med sina adoptivbarn. 

 

Howe, Shemmings och Feast (2001) menar att barn som adopterats i en senare ålder riskerar 

att känna mindre samhörighet med sina föräldrar jämfört med barn adopterad i en tidig ålder. 

68 % av dem som placerades före 12 månader kände sig starkt älskad av sina adoptivföräldrar 

och hade överhuvudtaget en mer positivbild av att vara adopterad jämfört med dem som 

adopterats efter 2 år. Chisholm (1998) gjorde en undersökning gällande anknytningsproblem 

hos barn som tillbringat 8 månader i barnhem kontra två jämförelsegrupper. En grupp där 

ingen var adopterad och därmed aldrig varit på någon institution samt en grupp med barn som 

blivit adopterad redan i en ålder av 4 månader. Enligt undersökning så hade barn som 

tillbringat de första 8 månaderna på ett barnhem osäkrare anknytning och osäkrare uppförande 

jämfört med de två andra grupperna. Enligt Elmund, Lindblad, Vinnerljung och Hjern (2007) 

kohortstudie angående adoptivbarn i Sverige, löpte barn som adopteras vid högre ålder och 

härstammar från Latin Amerika, Afrika och Mellan Östern större risk att hamna på fosterhem 

före 10 års ålder. 

 

I en studie med vuxna som adopterats som barn och en jämförelsegrupp där deltagarna inte 

var adopterade visade att adopterade hade en högre grad av osäkerhet, oro och undvikande 

beteende i förhållande till andra människor. Studien visar att adopterade upplever en högre 

grad av social ensamhet i jämförelse med jämförelsegruppen (Feeney, Passmore & Peterson, 

2007). Hoksberger och Laak (2000) undersökning visade att adopterade barn hade mer 

antisocialt beeteende och andra uppförande problem jämfört med barn som inte är adopterade. 

I Hjern, Lindblad och Vinnerljungs studie från 2002 fann de att adopterade har tre till fyra 

gånger större risk att få allvarlig mental ohälsa, så som suicid, suicidförsök och psykisk 

sjukdom, de har fem gånger större risk att börja missbruka narkotika och två till tre gånger 

större risk att begå brott eller börja missbruka alkohol än andra barn i Sverige som lever under 

liknade socioekonomiska omständigheter (Hjern et al., 2002). 

 

I Stams et al. (2001) artikel beskrevs en undersökning som gjordes angående anknytning i 

familjer med både biologiska barn och adoptivbarn kontra familjer endast med adoptivbarn. 

Interventionen varade under 2,5 år och startade när barnet var 6 månader. Resultatet visade en 

positiv anknytning mellan barn och mödrar hos alla adoptivfamiljer i undersökningen. Enligt 
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en kvalitativ studie som gjordes av Howe et al. (2001) var det viktigt att adoptivföräldrarna 

inte förnekar olikheterna med att vara adoptivbarn jämfört med att vara ett biologiskt barn till 

sina föräldrar. Studien gjordes med hjälp av frågeformulär och visade att det är viktigt för 

adoptivbarn att vara medveten om sitt ursprung och sin identitet. Adoptivföräldrar som inte 

förnekade olikheterna hade en mer ärlig och öppen relation till sina adoptivbarn 

 

Holditch – Davis, Sandelowski och Glenn Harris (1998) gjorde en studie angående samspelet 

mellan föräldrar och barn. De fann att adoptivföräldrar rörde och höll sina barn mindre tid i 

jämförelse med två andra grupper av föräldrar. Dock fick adoptivföräldrarna oftare 

ögonkontakt med sina barn och spelade mer spel med dem. Vidare fann de att adopterade barn 

var mer alerta, sov mindre, log och tittade mer än biologiska barn. Juffert, Hoksbergen, 

Riksen-Walraven och Kohnstamm (1997) fann att tidig intervention gav bättre anknytningen 

mellan adoptivbarn och mödrarna. De fann att det var främst den grupp som både fått boken 

om sensitivt föräldraskap och videofeedback sessionerna som hade utvecklat en säkrare 

anknytning.  

 

Fontenot (2007) beskrev att adoptivföräldrar fungerade lika som biologiska föräldrar i början 

av föräldraskapet. Både biologiska och adoptivmödrar beskrev i undersökningen att de 

älskade sina bebisar och använde positiva beskrivningar om den första kontakten med barnet. 

De biologiska mödrarna beskrev att de kände ett starkt band till barnet före födelse, denna 

känsla beskrev även adoptivmödrarna om sitt barn före adoptionen. von Greiff (2004) 

intervjuvade ett flertal adoptivföräldrar angående när föräldraskapet börjar, svaret på frågan 

blev varierande. Några föräldrar berättade att de blev föräldrar direkt när de fattade beslutet 

om att adoptera. Vanligast var dock när de fått beskedet om att de fått ett barn som väntade på 

att bli hämtat. För vissa mammor inföll känslan av att bli mamma vid själva överlämnandet 

men för andra tog det längre tid innan känslan inföll. Det kunde ta upp till ett år efter barnet 

kommit till föräldrarna innan kvinnorna kände sig som mamma till barnet. I vissa fall tvivlade 

kvinnorna fortfarande på sin mammaroll trots att barnen blivit stora. Några kvinnor beskrev 

vikten av lukten hos barnet. En kvinna berättade att det tog tre till fyra dagar innan hon tog sin 

son till sig.  
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Föräldrarnas omsorg om adoptivbarnet – resurser och svagheter 

I analysen av artiklarna framkom att det fanns risk för depression hos mamman i anslutning 

till adoptionen. Det framkom också att depression hade negativ åverkan på mammans 

relation till barnet. 

 

Gair (1999) fann med hjälp av EPDS skalan att flera av adoptivmödrarna och deras barns 

säkerhet och hälsa var i fara vid flera tillfällen, sju av de kvinnor som gjort testet hade haft 

tanken på att skada sitt barn vid något tillfälle. De flesta av mödrarna uttryckte att de hade en 

känsla av oro, stress och kval. Detta gällde när det handlade om deras och barnets 

sömnmönster. Flera av mödrarna nämnde att de hade funderat på om adoptivmödrar kunde få 

postnatal depression (Gair, 1999). I Onozawa, Glover, Adams, Modi och Kumar (2001) 

undersökning, med hjälp av EPDS, angående postnatal depression fann de att både massage 

gruppen och kontrollgruppen började må bättre efter några veckor. En mer markant 

förbättring av barnets respons och barn – mamma anknytning blev det i den gruppen som 

hade haft massage med sina barn än hos dem som bara varit med i en support grupp. 

 

Enligt Massoudi, Wickberg och Hwang, (2007) var det vanligaste sättet att identifiera 

postnatal depression hos mödrar att sköterskan själv tog upp ämnet efter att ha sett signaler på 

depression hos modern. Modern berättade för sköterskan hur hon mådde eller genom att 

använda sig av EPDS skalan. I studien visade det sig att bara hälften av sköterskorna i studien 

använde sig av EPDS skalan. Att inte fler använde sig av denna skala berodde främst på att 

sköterskorna saknade utbildning i EPDS, några visste inte vad det var medans andra inte 

tyckte att de hade nog med tid för att använda EPDS. En annan förklaring var att det inte 

fanns någon psykolog eller annan proffessionell proffesion inom organisationen. 

 

I Gunilla Halldéns avhandling från 1981 beskrivs upplevelsen av depression och främligsskap 

den första tiden med barnet: 

 

”Jag satt och tittade på henne och tänkte: ” tänk, jag känner ingenting för henne! Och det 

hade dom ju sagt, att man kan känna på det viset. Och det gjorde jag ju också. Och när 

D(maken) började jobba efter en vecka. Jag måste säga att jag kände mig väldigt deprimerad. 

Och jag kände ingenting för henne, det gjorde jag inte… Jag tror hon hade samma känsla 
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som jag, omedvetet. För hon satt och tittade på mig. Så där… och hon skrattade inte… Det är 

klart, det gjorde väl inte jag heller. Vi hade väl ingen anledning att skratta varken hon eller 

jag” (Halldén, 1981, s. 139). 

Anknytningsstödjande interventioner 

Barnhälsovård 

I analysen fann författarna att det finns för få stödåtgärder tillgängliga inom 

barnhälsovården för att kunna erbjuda det stöd som adoptivföräldrar behöver. 

 

Wilson, Weaver, Cradock och Kuebli (2008) undersökte hur adoptivbarns mentala utveckling, 

så som problemlösning och språk, och psykomotoriska utveckling, så som grov och fin 

motorik, såg ut vid barnets ankomst samt hur den utvecklats under 6 månader. Vid första 

tillfället fann de att både den mentala och psykomotoriska utvecklingen var något försenad. 

Vid andra tillfället hade medelvärdet för båda hamnat inom normalgränsen. Föräldrarna hade 

fått ett så kallat Parents as Teachers program rekomenderat vid första tillfället. Vid andra 

tillfället visade det sig att 62 % av föräldrarna hade börjat använda sig av programmet. Vid 

första tillfället ansåg föräldrarna till 3 av barnen att den mentala och psykomotoriska 

utvecklingen stämnde in på i vilken ålder barnet befann sig. De utvärderade barnens 

kommunikation, grov – och fin motorik, problemlösning och personlig/sociala område. Vid 

andra tillfället hade antalet barn ökat till 8. Kommunikation var dock det område som var 

mest eftersatt hos 65 % av barnen. I de andra områderna visade barnen en övervägande 

positiv utveckling mellan tillfälle ett och tillfälle två. 

 

Rykkje (2007) gjorde en kvalitativ studie angående adoptivfamiljers kontakt med 

barnhälsovården. Enligt intervju undersökningen tyckte adoptivföräldrarna att 

barnhälsovården tog väl hand om deras barns fysiska hälsa men att det fanns brister när det 

kom till frågor angående adoptionen. Adoptivfamiljen ”föll ur” den regelbundna 

uppföljningen på barnhälsovården. Detta berodde på att de regelbundna träffarna skedde 

under barnets första år och de flesta adopterade barnen var i åldrarna 1 – 2 år när de kom till 

familjerna. På grund av detta blev adoptivfamiljerna erbjudna färre regelbundna träffar än de 

familjerna med biologiska barn. Vidare upplevde två av barnhälsovårdsköterskorna att 

adoptivföräldrarna var välinformerade och kloka. Föräldrarna uppfattades som att de klarade 
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av att lösa sina problem utan någon särskild handledning. En barnhälsovårdsköterska, som 

hade mest erfarenhet av adoptivfamiljer, tyckte att första gångs föräldrar som adopterar 

behövde stöd. Hon ansåg att det var viktigt att få en god kontakt med adoptivföräldrarna redan 

innan de fått sitt barn.  

 

Enligt Hoksbergen och Laak, (2000) finns det mycket med litteratur som visar att ett flertal 

adoptivbarn har mer medicinska bekymmer och problem vad gäller uppförande jämfört med 

övriga barn. Detta är något både adoptivföräldrar och vårdpersonal måste vara förberedda på 

genast efter barnets ankomst till adoptionsföräldrarna. Undersökningar visar att föräldrar till 

utländska adoptivbarn behöver professionellt stöd till deras barn fyra till fem gånger mer än 

barn som inte är adopterad. Hjern et al. (2002) menar att adopterade barn skall ges hög 

prioritering till tillgång av vård. 

 

Howe (2006) visar att när ett barn hamna hos adoptivföräldrar är det en radikal förändring i 

ett psykosocialt perspektiv. Den mest effektiva metoden att arbeta kring detta är med och 

genom de nya föräldrarna. Därför är det viktigt att föräldrarna inte känner sig stressad utan är 

öppna och psykiskt förberedd på adoptivbarnets speciella behov. Ett gott socialt stöd från 

familjen och/eller från samhället är relaterat till ett bättre utgångsläge vid adoptivplaceringen. 

En effektiv stödåtgärd för adoptivföräldrarna är att få ta del av andra adoptivföräldras känslor 

och erfarenheter, detta kan ske via telefonsamtal eller genom gruppsamtal. Adoptivföräldrar 

kan dra fördel av träning och utbildning om barns normala och onormala utveckling. 

Adoptivbarnens erfarenhet av otillräcklig omvårdnad har inte bara inverkan på deras beteende 

utan också på de nya vårdarna och deras omhändertagande. Därför är det viktigt att 

adoptivföräldrarna lär sig att förstå sina adoptivbarn och samspelar med dem på ett känsligt 

och kreativt sätt. Vid beteendebaserad anknytning skall kommunikationen mellan mamma - 

barn förbättras. Behandlingen är till för att hjälpa föräldrarna se, förstå och svara på barnets 

signaler. 

 

Wind, Brooks och Barth (2007) menar att det finns för få stödåtgärder tillgängliga angående 

pre - och postadoption. Efterfrågan på generella och kliniska postadoptions stöd ökar hos 

adoptivfamiljer, speciellt i familjer som adopterat ett barn med speciella behov. Dhami, 

Mandel och Sothmann (2007) påvisade i sin undersökning att adoptivföräldrar som inte 

adopterat sina barn i spädbarnsålder var osäkrare i sin föräldraroll, och kände sig mer 

bekymrade över otillgängligheten av postadoptionsstöd jämfört med adoptivföräldrar som 
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adopterat sina barn i spädbarnsåldern. Hälften av alla adoptivföräldrar som deltog i 

undersökningen tyckte att postadoptivstöd behövdes mest vid speciella stressfulla eller 

traumatiska händelser, medan 45 % av föräldrarna tyckte att postadoptionsstöd behövdes 

ganska omgående efter adoptionen. Enligt Sturgess och Selwyn (2007) så ändras behovet av 

stöd med tiden hos adoptivfamiljen. I början behövdes råd och stöd angående uppfostran samt 

ekonomsikt stöd. Men allt eftersom adoptivbarnen blev äldre så behövdes mer varierande 

stödåtgärder för att bemötande de olika problemen. Vidare menar de att många 

adoptivfamiljer upplevde att de fick för lite och för sent stöd av specialister och att många 

hade liten förståelse över speciella behov gällande adoptivbarn. 

Babymassage 

I analysen framkom att babymassage är en effektiv stödåtgärd för att stärka anknytningen 

mellan adoptivbarn och deras föräldrar. 

 

Tanken med babymassage är att småbarnen ska känna välmående både fysiskt och psykiskt, 

främja hälsa och förstärka barn och föräldrar relationen genom känslomässig anknytning som 

är nödvändig för att barnen ska känna trygghet och utvecklas optimalt (Clarke, Gibb, Hart & 

Davidson, 2002). I en studie av Lappin och Kretschmer (2005) framkomma det att 

babymassage förstärker föräldrar och barnrelationen. Babymassage i grupp förstärker inte 

bara föräldrar och barn relationen, utan är också ett sätt för föräldrarna att knyta socialkontakt 

med varandra som i sin tur kan förebygga spädbarnsdepression hos en del kvinnor. I studien 

som gjorts av Clarke et al. (2002) svarade 54,8 % av föräldrarna att de tyckte att 

babymassagen hade hjälpt dem att komma närmare bebisen och att babymassagen stärkte 

deras relation till varandra. Mammorna i studien nämnde upprepade gånger att babymassage 

hade en positiv psykisk påverkan på dem. Även att babymassage hjälpte bebisarna med 

speciella problem som de hade till exempel sömnbesvär, kolikbesvär och när de var oroliga. 

Det var 28 % av föräldrarna tyckte att de kunde kommunicera med deras bebisar bättre och 

hade lättare att förstå bebisarnas behov efter att de hade börjat med babymassage. En del 

föräldrar svarade att de kände sig säkrare i sin föräldraroll. Studie visade även en annan 

positiv upplevelse för föräldrarna var att de kände att de deltog i en aktivitet som både var bra 

för dem själva och för bebisarna. Mammorna kände att de stärkte deras självförtroende genom 

att de kände att de gjorde någonting ”rätt”. I undersökningen kände sig 34,9 % av föräldrarna 

mer avslappnad efter att de masserat sin bebis. En fjärdedel svarade att de kunde se att 
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bebisarna mådde bra av att bli masserade och att det i sin tur gjorde att de kände sig mer 

lyckliga. 

 

Enligt Fujita Endoh, Saimon och Yamaguchi (2006) så har babymassage både fysiskt och 

psykiskt påverkan på mammorna. Fysisk påverkan i form av hormonella positiva effekter och 

psykisk påverkar gällande humöret hos mammorna. Vidare menar de att vårdpersonal ska 

hjälpa mödrar att knyta an till sina barn och att babymassage är ett bra tillvägagångssätt. 

Garmy (2006) fann att en kurs i babymassage gav signifikant bättre samspel mellan mamma 

och barn. I O´Higgins, Roberts & Glover undersökning från 2008, där de använde bland annat 

EPDS, visade att babymassage har positiva effekter på mammor med depression. Mammorna 

som genomfört babymassage eller fick någon annan form av stöd visade sig vara mindre 

deprimerad. Jump, Fargo och Akers (2006) fann i sin forskning att barn som fått regelbunden 

babymassage under en tidsperiod var friskare och hade lägre risk för att få diarré. 

 

Forskare har liksom många fler inte kunnat finna några skillnader i fråga om bindningen till 

föräldrar mellan adopterade och biologiska barn i samma ålder. Om adoptivföräldrarna 

erbjuder adoptivbarnen en familjelik miljö och atmosfär med en varm, kärleksfull och 

konsekvent lyhördhet för barnets behov, lär sig barnet tillit och banden knyts därmed samman 

på ett naturligt sätt (McClures, 2007). Om adoptivföräldrarna blir medvetna genom 

babymassage att en kärleksfull bindning är en process, hjälper det barnet att knyta an till de 

nya föräldrarna såväl som till sin nya omgivning. Föräldrar och instruktören ska vara 

medveten om att adoptivbarnet kan sakna sin tidigare hemmiljö oberoende hur den har varit, 

och att massage kan framkalla känslomässig gråt. Barnet får en känsla av saknad; det måste 

vänja sig vid nya färger, dofter, språk och rutiner. Därför är det viktigt för 

barnhälsovårdsköterskan att uppmuntra föräldrarna att ha tålamod och ge dem tid att anpassa 

sig. Det kan vara ett bra första steg för adoptivföräldrarna att börja med vilande händer eller 

att massera barnet utanpå kläderna (McClures, 2000). Barn som kommer från barnhem värjer 

sig ofta från kroppskontakt och ömhetsbetygelser och det blir lätt för mycket för dem. Därför 

är det bra att värna till adoptionsföräldrarna att inte dränka den nya babyn med kärlek. Barnen 

måste få sörja förlusten av de människor som tidigare tagit hand om dem förut i sitt förra hem 

och att gradvis vänja sig vid sin nya familj och miljö. Även om barnet är spänd och stel och 

verkar avvisande så ska man fortsätta med kärleksbevisen utan att tvinga det på honom 

(McClures, 2007). 



26 

 

Motiverande samtal (MI) 

I analysen fann författarna att Motiverande samtal var ett effektivt sätt att informera 

föräldrar inom pediatrikens område. 

 

Lindhe Söderlund, Nilsen och Kristensson (2008) fann i sina intervjuer att grunden i 

motiverande samtal, så som att lyssna på patienten utan att avbryta och ge goda råd eller 

instruktioner, använda sig av öppna frågor och ge patienten tid att reflektera, motstred med 

det hur det traditionella samtalet gick till. 

 

“We didn’t listen much before. Instead, we used to bombard people with advice, which was 

something we had been taught to do.”(a.a, s. 107). 

 

Vidare visade studien att förmågan att vara en aktiv lyssnare var bland det svåraste inom MI. 

Speciellt då det var viktigt att vara tyst men ändå vara en aktiv lyssnare och visa tålamod i 

samtalet samt att motstå lusten att ge råd. 

 

“You get much more feedback if you can keep quiet and listen instead of making 

suggestions.” En annan sköterska sa: “You have to show that you really are interested in 

what the patient is saying. It doesn’t work if you’re preoccupied with other things. And it’s 

not good enough to just sit there and go “mmm” now and then. They have to see that you’re 

really active even though you’re sort of passive.” (a.a, s. 107) 

 

I Sindelar, Abrantes, Hart, Lewander och Spirito (2004) studie angående motiverannde samtal 

inom pediatriken, visade flera studier att motiverade samtal gav ett effektivt stöd och 

resulterade i att patienten fick en positiv upplevelse av vården. Sindelar et al., (2004) visade 

att uppmuntring, empati, positivitet och vänskaplighet gör att patientens tillsfredsställelse av 

vården ökade, det förbättrare patientens tillgivenhet till den behandling som rekomenderades 

samt ökande upptäckterna av psykosociala problem. Gance – Cleveland (2007) fann att de 

strategier som används inom motiverande samtal är: Utbytet av information och Försvagandet 

av motstånd. Sköterskan är den som är den gode lyssnaren, den försiktiga frågare och som 

använder sig av interventioner vid rätt tillfälle. Genom att ställa frågor till föräldrarna som” 

Skulle du vilja veta mer om detta...”? ”Hur mycket vet du redan om detta”?, ger det 

sköterskan en uppfattning om vad föräldrarna vill veta och redan kan. Erickson, Gerstle och 
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Feldstein (2005) tar upp vikten av att informationen som framförs inom motiverand samtal 

bör vara neutral men att det skall ges med empati. Vidare visar de att motiverande samtal har 

effekt när det gäller att informera föräldrar inom pediatrikens område. 

 

”Inte mitt kött, inte mitt blod men som ett under är du ändå min. Glöm aldrig någonsin att du 

kommit till, inte under mitt hjärta, men i det” (Anonyn) (McClures 2007, s.217). 
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Diskussion 

Huvudresultat 

Syftet med denna studie var att sammanställa och analysera kunskapsläget om 

anknytningsprocessen mellan adoptivbarn och adoptivföräldrar och hur den kan främjas. 

Metoden var en systematisk litteraturstudie baserad på 32 artiklar. I resultatet fann 

författarna att en bra anknytning är en viktig bas för barns framtida utveckling samt att 

adoptivbarn löper större risk att drabbas av mental ohälsa jämfört med biologiska barn.  

En risk som kan drabba föräldrar till adoptivbarn och motverka anknytningsprocessen är 

postadoption depression. Studien visar att adoptivföräldrar behöver mer professionellt 

stöd jämförelse med andra föräldrar och att det finns för lite stödåtgärder tillgängliga för 

adoptivbarnen. Resultatet visar att babymassage är en effektiv stödåtgärd för att stärka 

anknytningen mellan adoptivbarn och deras föräldrar. Motiverande samtal används inom 

pediatriken för att ge information till föräldrarna på ett effektivare sätt. 

Resultatdiskussion 

Det viktigaste skälet för adoption bör vara att barnet får nya föräldrar och ett nytt hem att 

växa upp i(Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA, 2007). Författarna 

anser att det är viktigt att adoptionen ses i ett större perspektiv än att ett barn ska få ett 

nytt hem att växa upp i. Adoptionen ska vara en positiv händelse både för barnet och 

föräldern. En viktig förutsättning för att det ska bli det är att adoptivföräldrarna och 

adoptivbarnen får det stöd från samhället som just den familjen behöver. 

 

Enligt Sturgass och Selwyn (2007) så ändras behovet av stöd under tid hos 

adoptivfamiljer. Det är därför viktigt för föräldrarna att ha en kontiunerlig kontakt på 

BVC så att inte eventuella hjälpinsatser sätts in för sent. Vidare menar Sturgass och 

Selwyn att adoptivföräldrarnas behov av stöd och utbildning inte bara är ett sätt att förstå 

sina barn utan är också ett sätt att känna sig säkrare i föräldrarollen. Stams et al. (2001) 

visar att om ett barn växer upp med en trygg anknytning så resulterar det i bättre 



29 

 

självkänsla och tillit till andra människor. Barnet utvecklar också social kompetens, och 

har lättare att få vänner. Howell (2003) menar att blodsband är ett naturligt sätt att skapa 

sammanhållning och att adoptivföräldrar därmed inte har samma förutsättningar. 

Adoptivbarn har också enligt Juffer et al. (2005) speciellt behov och upplevelser gällande 

anknytning genom att de separerats från sin biologiska mamma. Författarna menar att 

barn som varit på barnhem innan adoptionen har outvecklad anknytning då de i bästa fall 

tvingats knyta an till många personer eller i sämsta fall inte fått gensvar från någon 

angående sina anknytningssignaler. Därför är det viktigt att föräldrarna får en tidig och 

god kontakt med barnhälsovården för att så snart som möjligt främja en bra anknytning. 

Tidig kontakt med barnhälsovården gör också att adoptivföräldrarna redan från början 

kan känna sig trygga i föräldrarollen och förmedla detta till barnet så att de i sin tur får en 

stabil och trygg uppväxt. 

 

Enligt Lindblad (2004) är uppfostran ofta ett sätt att stimulera barnet att utvecklas framåt. 

För adoptivbarn kan det ibland vara lika viktigt att utvecklingen går bakåt. Att låta barnet 

få somna tillsammans med föräldrarna i föräldrarnas säng kan vara en viktig del av 

anknytningen mellan barn och förälder (Lindblad, 2004). Då adoptivbarn ibland inte 

följer det normala utvecklingsmönstret är det viktigt att föräldrarna får information och 

kunskap om att det ibland är helt normalt med en utveckling bakåt för dessa barn. Denna 

information är viktig för att föräldrarna inte ska känna sig osäker i sin föräldraroll. Howe 

et al. (2001) skriver i sin artikel att det är viktigt att adoptivbarnen är medveten om sin 

identitet och sitt ursprung. Enligt författarna känns det som en grundstolpe i alla 

människors liv att veta sin identitet och sitt ursprung. Detta för att skapa självkänsla och 

trygghet i sig själv. Självkänsla och trygghet i sig själv skapar goda förutsättningar till att 

kunna lita på och knyta an till andra människor. För att adoptivbarnen skall kunna knyta 

an till sina adoptivföräldrar tror författarna att det är viktigt att adoptivbarnen kan lita på 

sina adoptivföräldrar och att inte adoptivföräldrarna försöker dölja att de har ett adopterat 

barn. 

 

Mödrarna som deltog i Gair (1999) artikel nämnde att de inte trodde att adoptivföräldrar 

kunde drabbas av postadoption depression. I en annan artikel skriven av Miller et al. 
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(2007) menas att postadoption depression kan vara mer vanligt än postnatal depression. 

Författarnas uppfattning kring detta är att de flesta av adoptivföräldrarna har försökt fått 

biologiska barn under en längre tid. När de äntligen har bestämt sig för att adoptera följer 

många utredningar och väntan på att adoptionen ska bli klar. Efter kanske flera års väntan 

på ett barn tror författarna att många adoptivföräldrar känner att det inte är acceptabelt att 

känna sig ledsen och tycka att föräldraskapet ibland kan vara väldigt jobbigt. Det kan 

även vara mer acceptabelt av vänner och bekanta att drabbas av postnatal depression till 

skillnad från postadoption depression. Detta kan bero på att postnatal depression är ett 

mer känt begrepp, medan få har hört talas om postadoption depression. Anhöriga till 

adoptivföräldrarna är ofta också väldigt engagerad i själva adoptionen och i alla turer 

med att försöka få biologiska barn. Anhöriga kan därför ha svårt att acceptera och förstå 

att man kan bli deprimerad när adoptivbarnet äntligen kommer. 

 

Enligt artikeln skriven av O´Higgins et al. (2008) användes EPDS skalan för att 

identifiera om mödrarna drabbas av postnataldepression. Enligt barnhälsovården så 

används EPDS skalan för att screena för depression hos mödrar som nyss fött barn. 

Däremot så är uppfattningen att adoptivmödrar inte blir erbjuden att genomföra 

undersökningen i samma utsträckning som biologiska mödrar. Författarna anser att det är 

en brist i form av okunskap hos barnhälsovårdens sköterskor att depression inte skulle 

drabbas av adoptivmödrar 

 

Adoptivbarn och adoptivföräldrar är en bortglömd grupp inom barnhälsovården. Rykkje 

(2007) tog upp att adoptivföräldrarna upplevde att deras barns fysiska hälsa togs väl om 

hand inom barnhälsovården, men att det fanns brister i övriga frågor runt adoptionen. 

Detta tror författarna kan bero på att saknas kunskap hos barnhälsovårdens personal 

angående adoptivbarns många gånger speciella behov. Att alltid vara ajour inom ett 

specifikt ämne kan vara svårt då det inte alltid är aktuellt. Det är därför viktigt att det 

finns rutiner nerskrivna för hur saker och ting skall gå till väga den dagen personal stöter 

på eventuella problem. Wilson et al. (2008) visade i sin undersökning att adoptivbarns 

utveckling kunde förändras efter bara 6 månaders träning enligt Parents as Techers 
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programmet. Författarna anser att adoptivfamiljer behöver få mer resurser för att barnen 

skall kunna vidar utvecklas samt att föräldrarna bör få mer stöd i uppfostran av sina barn. 

 

Hoksbergen och Laak (2000) visade att adoptivbarn behöver proffisionellt stöd fyra till 

fem gånger oftare än biologiska barn. Att adoptivbarnens behov av stöd inte uppfylls 

beror på att det saknas rutiner och engagemang kring adoptivbarnen och deras familj. 

Författarna håller med att det kan vara så och vill samtidigt tillägga att en av orsakerna 

till att det brister i engagemang och rutiner inom barnhälsovården kan ha att göra med att 

många barnhälsovårdens mottagningar inte kommer i kontakt med adopterade barn så 

ofta. På mindre orter kan det handla om endast ett fåtal barn under en tio års period. 

Däremot tycker inte författarna att detta är en ursäkt för att inte ta hand om de barn som 

kommer till barnhälsovården. När barnhälsovården får ett adoptivbarn till sin mottagning 

är det viktigt att vården och stödet blir så bra som möjligt. Rykkje (2007) skriver om att 

en av de större bristerna är att adoptivföräldrar inte kommer med i de regelbundna 

rutinerna inom barnhälsovården som till exempel föräldraträffarna. Detta tror författarna 

bero på att de inte har någon naturlig kontakt inom mödravården innan barnets ankomst 

och kan därför glömmas bort vid vidare träffar. Författarna anser att det är viktigt att ge 

mer resurser och tid inom barnhälsovården. Detta för att kunna tillgodose adoptivbarnen 

och deras adoptivföräldrar det stöd som behövs för att förebygga eventuella fysiska, 

psykologiska och sociala problem senare i livet. 

 

Rykkje (2007) tog upp att adoptivföräldrar var välinformerade och kloka. De uppfattades 

som om de klarade av att lösa sina problem utan någon särskild handledning. Författarna 

har tagit del av vad som just nu sker inom barnhälsovården på Sätra Hälsocentral i Gävle. 

Där har det under vår och höst 2008 genomförts en föräldrastödsgrupp speciellt för 

adoptivföräldrar från Hälsingland och Gästrikland. Barnhälsovårds sköterska, som är en 

av professionerna och leder gruppen, uppfattade föräldrarna som väldigt pålästa och 

välinformerade angående adoptioner och om de eventuella problem som kan uppkomma 

med att vara adoptivförälder. Problem kan uppstå om barnhälsovårds sköterskor tar för 

givet att alla adoptivföräldrar är välinformerade och klarar av att vara problemlösare utan 

barnhälsovården inverkan. Författarna menar att detta kan bli problem och kännas 
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orättvist om adoptivföräldrar helt själva måste ta ansvar för all information och stöd 

angående föräldraskapet. Informationen som hämtats av adoptivföräldrarna själva 

angående adoptivbarn och föräldraskap kan även vara information utan vetenskaplig 

evidens och utan klinisk erfarenhet, vilket kan göra att adoptivföräldrar använder sig av 

missvisande och felaktig vetenskap i sitt föräldraskap. Howe (2006) visade att en effektiv 

stödåtgärd för adoptivföräldrarna var att få ta del av andra adoptivföräldras känslor och 

erfarenheter. Enligt barnhälsovårdssköterskan på Sätras Hälsocentral så tyckte 

adoptivföräldrarna att det var positivt att få utbyta erfarenheter med varandra gällande 

adoptionen i fråga. 

 

Babymassage är ett bra sätt att främja för god anknytning mellan föräldrar och barn. 

Enligt Clarke et al. (2002) så förstärker babymassage inte bara föräldrar och barn 

relationen utan det finns också tillfälle för föräldrar att knyta kontakt med varandra. 

Fujita et al. (2006) visade också i sin studie att babymassage har en positiv effekt både 

fysiskt och psykiskt. Vid arbetets början frågade författarna sköterskorna inom 

barnhälsovården och småbarnshälsan vilken stödåtgärd gällande anknytning som de 

kunde rekommendera mellan adoptivbarn och deras adoptivföräldrar. Vi diskuterade även 

om amning som ett naturligt sätt för mödrar och barn att knyta an till varandra och att 

adoptivbarn inte har denna förutsättning. Babymassage kom som en spontan 

rekommendation från samtliga barnhälsovårdsmottagningar och så även från 

småbarnshälsan. Babymassage i grupp är även ett tillfälle för föräldrarna att knyta 

kontakt med varandra, byta erfarenheter och diskutera eventuella problem som finns 

samtidigt som anknytning knyts. En annan positiv aspekt till skillnad från amning är att 

babymassage riktar sig lika mycket till papporna som till mödrarna som en bra 

anknytningsmetod. 

 

Lindhe Söderlund et al. (2008) visade i sin studie att många av grunderna i MI samtal så 

som att lyssna på patienten utan att avbryta och ge goda råd eller instruktioner, använda 

sig av öppna frågor och ge patienten tid att reflektera inte alls var det sätt som man 

traditionellt brukade förhålla sig i samtalet. Vidare i studien nämndes att vara en aktiv 

lyssnare var det svåraste i MI samtalet. Författarna menar att många av oss som jobbar 
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inom vården och däribland barnhälsovården gärna vill komma med snabba lösningar åt 

föräldrarna. Det vi måste reflektera över då är om de snabba lösningarna kanske inte är 

den bästa lösningen på problemet. Angående problem som barnhälsovården kommer i 

kontakt med när det gäller adoptionsfrågor så tycker författarna att det är väldigt viktigt 

att föräldrarna ges tid att få prata ostört och reflektera angående adoptionen för att minska 

risker och främja en bra anknytning mellan adoptivföräldrar och adoptivbarnet. 

 

Gance – Cleveland (2007) menade att interventionerna ska komma på rätt sätt vid rätt 

tillfälle. Författarna håller med studien och menar att om föräldrarna ska ta till sig 

interventionerna så är det en förutsättning att patienten har motivation, är mentalt 

förberedd och mogen för att genomföra interventionen. Om patienten får tid att tänka 

över sin situation, får prata utan att bli avbruten och reflektera angående problemet som 

ska lösas så finns en bättre förutsättning att patienten får motivation att ta tag i problemet 

och lösa det på egen hand samt att stå fast vid sitt beslut. 

Metoddiskussion 

I denna systematiska litteraturstudie, som bygger på tidigare forskning, har författarna 

arbetat utifrån de åtta stegen enligt Polit et al. (2001) för att få fram relevant information 

som svarade på syftet. Vid sökning i de olika databaserna fanns det få artiklar som helt 

svarade mot syftet trots att sökorden i olika kombinationer gav många träffar. Då inte 

många träffar svarade mot syftet har författarna fått använda sig av flera olika 

kombinationer av sökorden. De artiklar som författarna funnit har varierande kvaliet, de 

har klassats som hög, medel eller låg kvalitet. I resultatet ingår 24 artiklar av hög kvalitet 

och 8 artiklar av medel kvalitet. 

 

Från båda barnhälsovårdsmottagningarna fick författarna ta del av att babymassage var 

en metod som användes för att främja anknytning mellan barn och förälder, därför har 

författarna använt sig av sökord som Babymassage och Infant massage. Den som är 

ledande inom babymassage är Vimala Schneider McClure. Hon har skrivit böcker om 

babymassage som en bra anknytningsmetod mellan föräldrar och spädbarn samt 

instruktörshandböcker i spädbarnsmassage som används inom barnhälsovården. 
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Författarna tyckte därför att det var relevant att ha med hennes som referens i resultatet 

under rubriken Babymassage Motiverande samtal är något som har börjats användas mer 

och mer inom vården. Författarna har i sin utbildning till Distriktsköterska fått under en 

veckas tid utbildning inom motiverande samtal. Författarna har upplevt att motiverande 

samtal är en bra samtalsteknik att använda såväl inom barnhälsovårds som inom andra 

delar av distriktsköterskans områden. 

 

Fördelar med studien har varit att författarna fått intressanta och lärorika diskussioner 

samt en inblick i ett förrut relativt okänt ämne. Författarna har fått positiv uppskattning 

av ämnesvalet till denna studie från barnhälsovårdssköterskor, barnpsykolog och från 

föräldrar till adopterade barn. Nackdelar med studien har varit att det var svårt att hitta 

artiklar som svarat helt till syftet samt att författarna inte kunde använda sig av det 

material som hittats via andra sökvägar så som kompendium och muntlig information i 

resultatet. Författarna anser att en empirisk studie med kvalitativa intervjuer hade gett ett 

större mångfalld av adoptivfamiljernas egna upplevelser och önskemål om stöd. 

 

Under 2007 föddes 107 421 barn i Sverige (Statistiska centralbyrån, 2008), jämfört med 

de cirka 1000 barn som adopteras till Sverige varje år är det inte svårt att förstå bristen på 

kunskap kring adoptivfamiljernas behov av stöd. Denna litteraturstudies kliniska relevans 

syftar till att barnhälsovårdenssköterskor skall bli mer intresserade av och påmind om 

adoptivfamiljernas behov.  

Slutsats 

Studien visar att adoptivföräldrar behöver mer professionellt stöd jämförelse med andra 

föräldrar och att det finns för lite stödåtgärder tillgängliga för adoptivbarnen och deras 

föräldrar. Postadoption depression är en risk som kan drabba adoptivföräldrar och därmed 

motverka anknytningsprocessen. Babymassage har visat sig vara en effektiv stödåtgärd 

för att stärka anknytningen mellan adoptivbarn och deras föräldrar. Motiverande samtal 

används inom pediatriken för att ge information till föräldrarna på ett effektivare sätt. 
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Förslag till vidare forskning 

Författaren anser att mer forskning bör göras kring anknytningsprocessen mellan 

adoptivbarn och adoptiv föräldrar samt postadoptivt stöd och kring post adoption 

depression. 
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Bilaga 1 

 

Artikelgranskning 

Vi har granskat artiklarna enligt Polit, Beck & Hunglers (2001). Vetenskapliga artiklar 

börjar med en titel som kortfattat uttrycker vilken sorts studie det handlar om. Titeln 

innehåller ca 15 eller färre ord. Vetenskapliga artiklar innehåller oftast sex stora delar. 

 

Abstraktdelen är en sammanfattning av studien och finns i början av den vetenskapliga 

artikeln. Abstraktet skall vara på 100 – 200 ord och ge en uppfattning om vad artikeln 

innehåller. Här presenteras även syftet med studien, vilken metod som tillämpats och 

vilket resultat som framkommit. 

Introduktionsdelen kommer omedelbart efter abstrakt. I introduktionen beskrivs syftet 

och de centrala fenomenen. Frågeställningar och hypoteser framläggs, även tidigare 

forskning belysas. 

Metoddelen visar vilka metoder som använts för att ge svar på syftet. Metoden visar vilka 

urval som gjorts, vilka kriterier som användes och antal deltagare i studien. Här tas även 

upp vilken design och vilka mätmetoder som används. Hur datainsamlingen gått till och i 

vilken miljö studien utfördes i. Den etiska granskningen finns också som en viktig del i 

metoddelen. 

I resultatdelen presenteras resultatet av dataanalysen. För att förtydliga beskrivs ofta 

resultatet med hjälp av tabeller och figurer. För kvantitativa studier gäller att redovisa om 

resultatet är signifikant eller ej. I kvalitativa studier organiseras ofta fynden som 

identifierade teman och citat förekommer ofta för att belysa viktiga aspekter. 

I diskussionsdelen dras slutsatser utifrån meningen och innebörden av de resultat som 

hittats. Studien begränsningar och metodvalet belyses. Resonemang om varförjust dessa 

resultat kommit fram och hur de kan användas i praktiken eller till fortsatt forskning tas 

upp. I diskussionsdelen kan forskarna visa att de varit medvetna om bristerna som kan ha 

upptäckts i forskningen och att hänsyn tagits till detta i resultattolkningen. 

I Referensdelen avslutas den vetenskapliga artikeln med en lista av all litteratur och alla 

artiklar som författaren refererat till. 
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Analys av de artilklarna som finns med i resultatet 

Förattare Årtal Titel Land Metod/design Kvalité 

O´Higgins, St. James Roberts & 

Glover. 

2008 Postnatal depressionand and mother 

and infant outcomes after infant 

massage. 

Storbritanien Block-kontrollerad randomiserad studie. 

Depression klassificering har gjort med hjälp 

av EPDS. 

Hög 

Lindhe, Söderlund, Nilsen  & 

Kristensson 

2008 Learning motivational interviewing: 

Exploring primary health care 

nurses’ training and counselling 

experiences, 

Sverige Semi – struktuerade intervjuer. Hög 

Wilson, Weaver, Cradock, & 

Kuebli 

2008 A preliminary study of the cognitive 

and motor skills acquisition of young 

international adoptees 

USA Kvalitativ metod. Utvärderings 

sammankomster. BSID – II och ASQ 

Hög 

Massoudi, Wickberg och Hwang 2007 Screening for postnatal depression in 

Swedish child health care 

Sverige Ett slumpurval av BVC – sköterskor i Sverige 

blev tillfrågade att svara på ett frågeformulär. 

Hög 
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care: a national cohort study 

Sverige Litteraturstudie. Kohort studie Medel 

Garmy. 2007 Spädbarnsmassage – en 

litteraturöversikt. 

Sverige Kvantitativ.Litteratursökning i databaserna 
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Hög 

Rykkje 2007 Intercountry adoption and nursing 
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Hög 
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föräldrarna. Uppföljning via telefonsamtal 
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Hög 
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Hög 
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Outcomes Among Orphaned Infants 

in Ecuador. 
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sjukdom dokumenterades. 

Hög 
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Hög 
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Groza, Ryan & Cash 2003 Institutionalization, behavior and 

international adoption: Predictors of 

behavior problems 

USA Frågeformulär till föräldrar med barn 

adopterade från Rumänien. Adoptivbarnen 

har sökts via en databas. 

Hög 

Clarke, Gibb, Heart & Davidson 2002 Infant massage: developing an 

evidence base for health visiting 

practice 

Storbritanien Evalutions design. Focus låg både på 
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Hög 
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Medel 

Stams, Juffer & Van Ijzendoorn. 2001 Attachment-based intervention in 

adoptive families in infancy and 

children´s development at age 7: 
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Onozawa, Glover, Adams, Modi 

& Kumar 

2001 Infant massage improves mother–

infant interaction for mothers with 
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Storbritaninen Empriskstudie. EPDS – skalan användes. 

Interventionsgrupp med babymassage och 

kontrollgrupp som fick vara med i en support 

grupp. 

Hög 

Hoksbergen & Laak. 2000 Adult foreign adoptees: reactive 

attachment disorder may grow into 

psychic homelessness. 

Nederländerna Kvalitativ metod. Child Behavior Checklist 

(CBCL) gavs till föräldrar vars adoptivbarn 

hade varit familjehems placerade. 

Kontrollgruppen bestod av föräldrar vars 

adoptivbarn inte varit familjehems placerade 

Hög 

Gair 1999 Distress and depression in new 

motherhood: research with adoptive 

mothers highlights important 

contributing factors. 

Australien Kvalitativmetod. Insamling av data via EPDS 

och djupgående intervjuer. 

Medel 

Chisholm. 1998 A three year follow-up of attachment 

and indiscriminate friendless in 

children adopted from Romanian 

orphanages. 

Kanada Kvalitativstudie som gjordes med hjälp av 

intervjuer och frågeformulär. 

Hög 
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Holditch –Davis, Sandelowski, 

& Glenn Harris. 

1998 Infertility and early parent – infant 

interaction. 

USA Kvalitativstudie. Jämförelse av två grupper 

infertila par( 30 som fick biologiska barn och 

21 som adopterade) och engrupp med 19 

fertila par observerades hur de interagerade 

med sina barn. Detta skedde vid två tillfällen. 

Hög 

Juffert, Hoksbergen, Riksen-

Walraven, & 

Kohnstamm. 

1997 Early Intervention in Adoptive 

Families: Supporting Maternal 

Sensitive. Responsiveness, Infant-

Mother Attachment, and Infant 

Competence 

Nederländerna Kvalitativ metod. Två interventions grupper + 

en kontrollgrupp. Grupp 1 fick en bok om 

sensitivt föräldraskap. Grupp 2 fick samma 

bok + 3 st. Video feedback sessioner i sitt 

hem. Kontollgruppen fick ingen intervention. 

Hög 
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Författare (År) Resultat 

O´Higgins et al. 

(2008) 

Babymassage hade positiva effekter på mammor med depression. 

Lindhe Söderlund 

et al. (2008) 

Grunden i MI, så som att lyssna på patienten utan att avbryta och ge goda råd eller instruktioner, använda sig av 

öppna frågor och ge patienten tid att reflektera, motstred med det traditionella samtalet som var brukligt inom 

vården. 

Massoudi et al. 

(2007) 

EPDS är en metod som används för screening av depression hos mödrar men enligt studien så används det bara på 

ca hälften av de BVC som finns i Sverige. Orsakerna till att EPDS inte användes var brist på utbildning, brist på 

vetskap om EPDS och tidsbrist.  

Gance-Cleveland 

(2007). 

Strategier som är använbara under en pågående process inom MI är utbyttet av information och försvagandet av 

motståndet. 

Elmund et al. 

(2007). 

Barn som adopteras vid högre ålder och härstammar från Latin Amerika, Africa och Mellan Östern löper större 

risk att hamna på fosterhem före 10 års ålder. 

Garmy (2007). Studier om mor - barnkontakt vid en förlossningsdepression. Babymassage gav en signifikant förbättning i 

interaktionen mellan moder och barn.  

Van Londen et al. 

(2007) 

De flesta barn fick en trygg anknytning till sina mödrar kort tid efter adoptionen. 

Rykkje (2007). Adoptivfamiljer upplevde att de inte fick det stöd de behövede ha och några önskade få en postadoptiv 

uppföljning. 

Dhami et al. Föräldrar delger sina bekymmer angående adoption samt behovet av postadoptionsstöd samt vilket 
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(2007). postadoptionsstöd de använder sig av. 

Feeney et al. 

(2007). 

En god sammanhållning i familjen är associerat till att barnet växer upp till en person som är mer utåtriktad, har 

lättare att uttrycka sina tankar och känslor och att skapa goda relationer med andra människor 

Fontenot (2007) Undersökningen vill visa om anpassningen för moderskapet är annorlunda för adoptivmödrar kontra biologiska 

mödrar och hur sjuksköterskor kan ha användning för denna information för att hjälpa adoptivmödrar att bättre 

klara anpassningen 

Wind et al. (2007) Undersökningen visar att det finns ett stort behov av postadoptivt stöd under en lång tid hos adoptivfamiljer. 

speciellt hos adoptivbarn med speciella behov. 

Sturgess och 

Selwyn (2007) 

Studerar vilket stöd adoptivfamiljer får från ”Social services department, Health education och Adolescent mental 

health service. 

Howe (2006) Utvecklingen kring anknytningsteorier och undersökningar som berör fosterbarn och adoptionsbarns speciella 

behov 

Fujita et al. (2006) Babymassage har positiva effekter på mödrarna både psykiskt och fysiskt och att vårdpersonal babymassage är en 

bra metod för att få en bra kontakt med sina bebisar. 

Jump, et al. 

(2006). 

Kontrollgruppen hade 50 % större risk att drabbas av diarré än den experimentella gruppen. Kontrollgruppen 

drabbades även oftare av annan sjukdom än den experimentella gruppen. 

Lappin och 

Kretschmer 

(2005). 

Efter att ha lärt sig babymassage upplevde modern att hon tillägnade sig en mer säker kontakt med sitt barn. 

Juffer et al. Prevention programmet med video feed-back och tillgång till en bok sänkte graden av ostrukturerad anknytning. 
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(2005). 

Erickson et al. 

(2005) 

MI har effekt när det gäller att informera föräldrar inom pediatrikens område, exempelvis användandet av 

antibiotika. 

Sindelar et al. 

(2004) 

MI inom peditriken gav effektivt stöd för ett positivt resultat av vården. 

Groza et al. 

(2003) 

Barn som adopteras från Rumänien och deras olika problem, samt relationen mellan dessa barn och deras 

adoptivföräldrar. 

Clarke et al. 

(2002) 

De föräldrar som läste och pratade med sitt barn upplevde större självsäkerhet. 90% av föräldrarna upplevde att 

babymassage kursen var av hög kvalité och att det föräldern lärde känna sitt barn bättre. 

Hjern et al. (2002) Adopterade har tre till fyra gånger större risk att få allvarlig mental ohälsa, de har fem gånger större risk att börja 

missbruka narkotika och två till tre gånger större risk att begå brott eller börja missbruka alkohol än andra barn i 

Sverige som lever under liknade socioekonomiska omständigheter. 

Howe et al 

(2001). 

Studien visar att det är viktigt för adoptivbarn att vara medveten om sitt ursprung och sin identitet. 

Adoptivföräldrar som inte förnekade olikheterna hade en mer ärlig och öppen relation till sina adoptivbarn 

Stams et al (2001)  Resultatet visar att det fanns en god anknytning mellan adoptivbarn och deras mödrar i alla familjer. 

Onozawa et al. 

(2001) 

Båda grupperna mådde bättre efter några veckor, dock sågs en förbättreing främst hos massage gruppen. Barnets 

respons förnbättrades även barn – mamma anknytning. 

Hoksbergen och 

Laak (2000) 

Reactive attachment disorder (RAD) finns i högre utsträckning hos adoptivbarn jämfört med andra barn.  

Gair (1999). Adoptivmödrar upplevde både glädje och krav av det nya mödraskapet. Vissa mödrar fann, helt oväntat, att 
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deprission var en konsekvens av att få ett barn i sitt liv. 

Chisholm (1998) Barn som varit på barnhem i 8 månader hade en osäker anknytning och uppförande jämfört med barn som aldrig 

varit på någon institution samt barn som blivit adopterade redan vid 4 månaders ålder. 

Holditch – Davis 

et al. (1998) 

Adoptiv föräldrarnas beteende skilde sig från de fertila och infertila - biologiska föräldrarna, vars beteende var 

lika. Adoptivföräldrar spenderade mer tid att spela spel med sin barn än att hålla och röra dem. 

Juffer et al. (1997) Tidig intervention gav bättre anknytningen mellan adoptivbarn och mödrarna. Detta visade sig främst i den grupp 

som både fått boken om sensitivt föräldraskap samt fått delta i videofeedback sessionerna. 

 


