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ABSTRACT 
 
Titel: Internationellt adopterade barns identitetsformning. 
Författare: Jonna Engman 
Nyckelord: Adoption, Identitet och psykisk hälsa. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur det kommer sig att en del internationella adopterade  barn ges 
förutsättning till att utvecklas och anpassa sig till den svenska miljön och samhället samt vilka problem 
det kan leda till och hur de formas identitetsmässigt. Målet är att få en bild av vilka faktorer som kan 
påverka den adopterades utveckling samt den psykiska hälsan som formar de till den person som just 
de blir och för att få svar på mitt syfte utgår jag ifrån följande frågeställningar: Vilka faktorer påverkar 
adopterades barns utveckling? Vilka faktorer formar adopterade barns identitet (jaget)? Vem är jag? 
 
Jag valde en kvalitativ metod. En metod som skulle ge mig en bra inblick i informanternas upplevelser 
kring sin identitetsformning och psykiska hälsan. En fenomenologisk art (analys av företeelser sådana 
de framträder för den som analyserar) då jag vill få en bild av varje individs egna upplevelser kring 
deras längtan och mående. Undersökningens resultat analyseras med hjälp av teorier kring identitet, 
psykisk hälsa och adoption. 
’ 
Informanterna har någon gång under sitt liv haft ett intresse för en speciell upplevelse och formats efter 
den liksom sin identitet och det är idag många som tror sig veta att de gjort bra val i livet som stärkt 
deras identitet och format dem till individen. De slutsatser jag kommit fram till, att det finns allmänna 
faktorer utifrån informanternas upplevelser genom livet som kan ha påverkat deras identitet. Men det 
finns faktorer som påverkat för enskilda informanter, till exempel har identiteten för någon berott på 
någon stark upplevelse som gjort att de formats på just det sättet, medan det för någon annan berott på 
andra händelser i exempelvis familjen. För en informant har familjeförhållandet varit den faktor som 
har påverkat att personen inte formats efter sin egen person utan utifrån adoptivföräldrarnas uppfostran 
och att informanten känt sig trygg i sig själv. Det som för någon har påverkat att de var adopterad kan 
ha format deras identitet fast den påverkan märks inte markant.  
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1. Inledning 
 

1.1. Inledning 
Som internationellt adopterad har jag fått se och höra mycket som gjort att jag funderat på varför jag 
får dessa frågor ställda till mig. Om jag vet vilka mina riktiga föräldrar är och om jag varit i mitt 
hemland. Jag har träffat andra som är adopterade och funderat på vad som skiljer dem ifrån mig? När 
de växte upp och formades till de personer de är idag, vad var det som fick dem att bli vad de är idag? 
Fick de order från föräldrarna att söka in på en utbildning som de valde eller följde de sin egen känsla 
på vad de kände att söka in på, det som var rätt? Hur har deras identitet formats i uppväxtåren och hur 
blev deras identitetsformande? Tankar som kommit upp vem man är? Tankar som att veta vad man vill 
i livet. Val som man gör. Vad gör mig annorlunda från mina svenska vänner? Jo det har sin trygga 
familjehistoria bakom sig och rita upp sitt släktträd men det kan inte jag, jag får börja med att rita mitt 
eget släktträd från mig… 

1.2. Syfte och frågeställningar  
Syftet är att genom en litteraturstudie samt intervjuer ta reda på hur barn ges förutsättning till att 
utvecklas och anpassa sig till den svenska miljön och samhället samt vilka problem det kan leda till. 
Målet är att få en bild av vilka faktorer som kan påverka den adopterades utveckling samt den psykiska 
hälsan som formar dem till den person som just de blir. 
 
För att få svar på mitt syfte utgår jag ifrån följande frågeställningar: 
 
Vilka faktorer påverkar adopterades barns utveckling? 
 
Vilka faktorer formar adopterade barns identitet (jaget)? Vem är jag? 
 
Jag utveckling i förhållande till pedagogiska processer eller skolmiljö. 
 
Avgränsningar 
 
Jag har avgränsat min frågeställning i den mening att det endast är de adopterades upplevelser  av jaget, 
en längtan att finna sitt egna jag, och den psykiska hälsan som jag vill få fram att se vad det är som ger 
dem styrkan att lita på sina adoptivföräldrar och att bli formade till de barn som de uppfostras till. Att 
se en koppling av en innersta längtan eller att bara formas av adoptivföräldrarna, se hur de kan må och 
känna i deras uppväxt. 

1.3. Bakgrund 
Adoptioner har funnits i alla tider, från oorganiserade där en person tagit sig an ett övergivet barn till 
dagens högst organiserade adoptivprocess. Orsakerna till att adoptioner har skett har skiftat med åren 
och med samhällsstrukturer. Vanligast har dock varit att fokus legat på de vuxna. Skälen har utifrån det 
varit bland annat fattigdom och sociala normer där synen på kvinnan många gånger varit mycket 
nedlåtande. Ensamstående mödrar och utomäktenskapliga barn har i många samhällen inte varit 
accepterande och har på så sätt tvingat kvinnan att adoptera bort sitt barn. På många håll i världen är 
det just den orsaken som tillhör vardagen. Utifrån adoptivföräldrarnas vinkel har orsaken till adoption 
exempelvis varit oförmågan att få egna biologiska barn (Andersson, 2002). 
    
Ett av de länder som tar emot flest internationellt adopterade är Sverige (Lindblad, 2004). Uppföljning 
av utveckling och utvärdering är ett stort ansvar vi har när det gäller de adoptioner som sker och se hur 
det går för barnen.  
 
Detta var från mitten av 1970-talet till mitten av 1980-talet som de flesta adopterade kom till Sverige 
och sammanlagt har cirka 52 000 barn adopterats till vårt land (MIA 2007, Hübinette, 2007). 
Majoriteten av de internationellt adopterade är idag vuxna och det är egentligen först nu som man kan 
se hur det kan ha påverkat personerna som blivit adopterad under den tiden. 
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Vår identitetsutveckling påverkas både av genetiska och sociala faktorer. Hur vår uppväxt har sett ut 
och vilka människor vi mött och händelser vi varit med om påverkar skapandet till en viss del av den 
egna identiteten, och det påverkar i sin tur hur vi mår. Vi tänker oss att om en trygg identitet utvecklats 
bidrar det troligen till ett bättre mående än om man är osäker och otrygg i sin identitet. 
 
Att inte veta om sitt ursprung som adopterad kan det med säkerhet väcka en hel del frågor och tankar. 
Och det kan i sin tur ge en längtan efter att vilja veta mer, att få fler rätta svar som helar identiteten. 
Som adopterad skiljer man sig utseendemässigt från majoritetsbefolkningen och det kan påverka bilden 
av sig själv och starta tankar om sitt ursprung. I vissa fall kan intresset för sitt ursprung kommit lite i 
skymundan under livets gång och för en annan kan intresset vara en del i en normal 
identitetsutveckling medan det istället för en tredje part kan ha skapat ett stort frågetecken vem han/hon 
är. Internationellt adopterade saknar biologiska band med sina adoptivföräldrar som för en del kan bli 
en stor saknad och längtan efter sitt biologiska ursprung, men för andra behöver det inte ha någon 
betydelse. Deras adoptivföräldrar är deras föräldrar oavsett blodsband. Det finns ett stort antal som 
anser att man inte blir föräldrar genom att dela blod, det handlar om så mycket mer än så.  
 
Identitetsutvecklingen för internationellt adopterade barn kan vägen kännas längre. En väl förankrad 
identitetskänsla som en subjektiv, stark känsla av helhet och kontinuitet. Om kontinuitet och 
helhetskänsla är grundstenar i en människas identitetsuppbyggnad, är det ganska uppenbart att 
adoptivbarn står inför speciella existentiella utmaningar. Enligt Erik Homburger Erikson (1969/1973) 
är barnets identitetsutveckling ett resultat av socialt samspel och biologisk utveckling. Internationellt 
adopterade barn följer sin biologiska utveckling men förändring sker i och med den sociala inverkan 
med omgivningen. I barnets utveckling sker olika faser enligt Erikson. Särskilda utmaningar ger en 
känslomässig kris som måste samspela med omgivningen. Genom de olika livsfaserna som är tuffa 
utmaningar ses som en sammanhängande identitetsutveckling. 
 
Är adoption en faktor i sig som påverkar identitetsutvecklingen och den psykiska hälsan? De flesta 
internationellt adopterade mår bra /Vinnerljung/Sundell, 2007) och växer upp på samma sätt som barn 
som inte är adopterade. Men en hel del forskning visar ändå att det finns ett samband mellan adoption 
och psykisk hälsa. Adopterade löper större risk att utveckla psykiska och sociala problem har det visat 
sig (Socialstyrelsen 2003:49). 
 
Jag vill med den här litteraturstudien ta reda på vilka faktorer som påverkar adopterade  barns 
utveckling och formar dess identitet till Jaget som vuxen. 

1.3.1. Uppväxtförhållanden 
Föräldrar till internationellt adopterade tenderar att ha en högre utbildning och en bättre 
socioekonomisk situation än en genomsnittlig svensk familj. Bland adoptivfamiljer har cirka 68 procent 
hög socioekonomisk status i jämförelse med 45 procent inom majoritetsbefolkningen. De som blir 
adoptivföräldrar idag är mindre problembelastade än genomsnittet när det gäller sociala problem och 
psykiska problem. (Hjern Bl a., 2002) 

1.3.2. Fakta om internationella adoptioner 
Internationella adoptioner har funnits cirka 50 år 
Ett adopterat barn har liksom ett biologiskt barn samma juridiska och sociala rättigheter. Föräldrar till 
adoptivbarn och biologiska barn skiljer sig inte när det gäller föräldraledighet eller vård av barn. 1917 
fick Sverige sin första adoptionslag och då ansågs adoption vara ett alternativ att ge många barn en 
bättre uppväxt. Om det inte var till barnets fördel så beviljades inte adoptionen. Oavsett om de var gifta 
eller inte, eller fyllda 25 så tilläts adoption (Lindgren, 2006).  
   Långt in på 1960-talet  lämnades barn in i Sverige för adoption men idag är det inte så stor skillnad i 
de länder  som adopteras till Sverige idag. Bl.a. dålig ekonomi och bostadsbrist, sjukdom eller dödsfall 
var orsaker bakom adoptioner i Stockholm under år 1918-1973. Föräldrarna övergav barnen ibland och 
vissa barn blev bortadopterade med tvång när mamman haft en utvecklingsstörning eller satt i fängelse. 
Ett annat motiv var skam och skandal. (Nordlöf, 2001).  I Sverige idag lämnas det väldigt få barn till 
adoption och enligt (Socialstyrelsen, (2006) är det omkring 20 spädbarn och ungefär lika många som 
familjehemplaceras årligen. Brist på svenska barn som var möjliga att adoptera var ett skäl till 
framväxten av internationell adoption.  
 
I alla tider har skälen till att adoptera varierat. Det var först på 1960-talet som de internationella 
adoptionerna kom igång rejält. Med den sociala reformen i och med att ekonomin blev bättre kom en 
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stor förändring till att färre barn blev tillgängliga för adoption i Sverige tack vare tillgången på 
preventivmedel, friare abortlagstiftning, förändrad attityd till ensamstående mammor. De som tog emot 
barn först från andra länder kallades för idealister. Flera av dem hade redan biologiska barn men ville 
göra något gott för de övergivna barnen. Barn som var tillgängliga för adoption var fler än vad det 
fanns föräldrar vid denna tidpunkt. De barn som hade störst chans att överleva valdes ut av ansvariga i 
dess ursprungsland.  
 
Det var också vanligt att barn adopterades av personer som av olika skäl vistades i landet. Många av de 
barnen var lite äldre vid adoptionen. Adoptivföräldrarna var optimistiska och hade höga förväntningar 
på att de skulle övervinna de problem som skulle kunna uppstå i samband med att man adopterade ett 
barn med annat etniskt ursprung, ett äldre barn och/eller de effekter som eventuellt kunde uppstå 
utifrån barnets tidigare erfarenheter.  
 
I Sverige bildades den första adoptivorganisationen Adoptionscentrum som startades av 
adoptivföräldrar och blivande adoptivföräldrar som ordnade adoptionen på egen hand. I Sverige och i 
andra länder ökade antalet par som ville adoptera internationellt under 1970-talet. Ibland kunde 
väntetiden bli upp till tre-fyra år. För att reglera och öka insynen tillkom en lag som bildades för 
internationella adoptionsfrågor. De som var ansvariga för barnen i ursprungsländerna kunde ställa 
högre krav eftersom efterfrågan på barn ökade, dels på de utländska organisationerna, och dels på 
samarbetet mellan barnens representanter och dels på de blivande adoptivföräldrarna. Under tiden som 
adoptionsprocessen fortskred kunde de blivande adoptivföräldrar bidra ekonomiskt till ett bättre 
omhändertagande  av barnet/barnen, även de övriga barnen. Förhållandena förbättrades och fler barn 
även de som var sjuka eller för tidigt födda (prematura barn), överlevde och kunde adopteras. Behovet 
var stort och att förbereda blivande föräldrar uppmärksammades och i adoptionsorganisationens regi 
startade de första föräldrakurserna. 1970-talets adoptivföräldrar blev på så vis lite bättre förberedda än 
tidigare generationer. Ibland poängterade man likheterna mellan att vara biologisk familj och 
adoptivfamilj man undertryckte faktiskt skillnaderna för att synen var olika. Nio svenska organisationer 
förmedlade adoptioner i början på 1980-talet. I slutet av 1980-talet infördes ett statligt kostnadsbidrag 
för adoption som täckte mellan en tredjedel och en fjärdedel av kostnaden. Även idag gäller det. 
Antalet adoptioner minskade i slutet av årtiondet. I en del ursprungsländer förändrade man 
adoptionsförfarandet. När det fanns många fler som ville bli föräldrar än vad det fanns barn som var 
tillgängliga för adoption, förändrades även kraven. Det kunde t.ex. gälla ålder på det barn man ansökte 
om eller föräldrarnas ålder. Väntetiden var lång i dessa länder även när det gällde barn som hade 
medicinska problem eller de äldre barnen. Samtidigt som den medicinska utvecklingen fortskred så 
kunde barnlösa par få hjälp med in vitro-fertilisering  och donation av sperma. Vietnam, Kina och 
Östeuropa tillkom som nya länder under 1990-talet. När det blev möjligt att adoptera från Östeuropa 
tillkom en ny grupp föräldrar. Ett barn som var av kaukasiskt ursprung kunde vara intressant för en del 
adoptivföräldrar eller att det handlade om att man ville ha ett barn som kom från ett land som var mer 
likt det egna. Det blev lätt att placera äldre barn i jämförelse med andra länder (Andersson i Selman, 
2000).  
   Allt fler ser idag som en rättighet att bli förälder. De flesta som vill adoptera önskar sig små, friska 
barn och kan i mindre utsträckning tänka sig ett äldre barn eller ett medicinskt ”riskbarn”. Tidig 
placering och god omsorg kan man övervinna många problem menar dagens adoptivföräldrar som har 
en optimistisk syn på adoption. Genom forskning som i sin tur ger mer kunskap har blivande 
adoptivföräldrar bättre förhållning än tidigare generationer, och nu har föräldrautbildning som ger en 
bra förberedelse blivit obligatorisk i Sverige och även i andra länder (Hoksbergen & ter Laak, J. 
(2005). 

1.3.3. Vad säger lagen och konventionerna? 
Internationell adoptionsverksamhet regleras av svensk lagstiftning och internationella konventioner; 
FN:s barnkonvention om barnets rättigheter och 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och 
samarbete vid internationella adoptioner. Det framgår att ett barn för att kunna uppnå en fullständig och 
harmonisk utveckling av sin personlighet bör växa upp i en omgivning av lycka, kärlek och förståelse i 
båda konventionerna och det ska av barnets bästa i en internationell adoption. (MIA, 2006). 71 stater 
har anslutit sig sen Sverige anslöt sig till Haagkonventionen 1997. Det finns barn från de länder som 
inte anslutit sig ännu. Ursprungsländer och mottagarländer har ett samarbete som grundas på 
Haagkonventionen. För att göra det möjligt för barn att stanna kvar i sin ursprungsfamiljs vård bör 
varje stat vidta lämpliga åtgärder i konventionen. Om barnet inte har möjlighet att vara kvar hos en 
familj ska en utredning om barnet kan få komma till en ny familj eller hos släktingar eller andra i 
ursprungslandet. Efter det kan det utredas ifall det är för barnets bästa att adopteras till ett annat land. 
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För att de blivande adoptivföräldrarna ses som lämpliga och är väl förberedda att ta emot ett barn samt 
adoptera ett barn är det myndigheterna i mottagarlandet som är ansvariga. Ett medgivande från 
Socialnämnden måste man ha i Sverige som sker genom hemutredning, föräldrautbildning som är 
obligatorisk. Mottagarlandets myndigheter ansvarar för att tillgodose det särskilda behov av stöd och 
hjälp som barnet och dess nya föräldrar kan ha efter adoptionen (SOU 2003:49). Genom någon av de 
fem auktoriserade adoptionsorganisationer  som finns i landet idag sker de flesta adoptioner. 
Enskilda/privata adoptioner som görs internationellt är ungefär 10 procent. Om det finns skäl att 
adoptera utan förmedling av en auktoriserad organisation ska MIA pröva om förfarandet är korrekt. 
MIA, Myndigheten för internationella adoptionsfrågor som ersatte  Statens nämnd för internationella 
adoptionsfrågor 2005, beslutar om auktorisation av adoptionsorganisationerna. Tillsynen och ansvaret 
för att de auktoriserade adoptionsorganisationerna utövar MIA som enligt lag sker enligt principen om 
barnets bästa så som den uttrycks i Barnkonventionen och Haagkonventionen. En adoptionslagstiftning 
eller en reglering av internationell adoption som tar hänsyn till de grundläggande principerna i båda 
konventionerna för de som adopterar barn från Sverige. För att en sammanslutning ska bli godkänd är 
ett av villkoren att förmedla adoptioner  på ett omdömesgillt och sakkunnigt sätt utan vinstintresse och 
att tänka på barnets bästa som riktmärke. Statsbidrag fördelas till de auktoriserande organisationerna 
och de adopterades organisationer av MIA. Organisationernas kostnad för adoptioner av utländska barn 
och att följa utvecklingen är två av uppgifterna. (MIA, 2006). 
 
Noggranna överväganden kan vara rimliga när det gäller kostnader… Ersättning ska kunnas ges för 
kostnader som avser ett speciellt barn och som ska kunna täcka en stor del av barnhemmets 
regelbundna kostnader eller andra administrativa kostnader som har med den internationella 
adoptionsverksamheten att göra. Det får inte finnas någon risk att en sådan verksamhet i 
ursprungslandet blir beroende av inkomster från internationell adoptionsverksamhet (Proposition. 
2003/04:131 sid.34). 
 
I den internationella adoptionsverksamheten uppstår det svåra frågor och en av dem är av etiskt slag.  
Det ”etiska dilemmat” i adoptionsutredningen (SOU 2003:49) diskuteras det vad en internationell 
adoption kan innebära. Artikel 32 i Haagkonventionen står det att ingen får göra ekonomisk eller någon 
annan vinst och det enda som debiteras är de faktiska kostnaderna i en internationell adoption. (SOU 
2033:49). Biståndsverksamhet från adoptionsorganisationerna i de flesta ursprungsländer har inget 
muntligt avtal men det finns flera av dessa som jobbar med biståndsprojekt som vill hjälpa barnen och 
de blivande mödrarna i ursprungsländerna. En eventuell biståndsverksamhet ska vara helt åtskild 
ekonomiskt från adoptionsförmedlingen, det är villkoren för de svenska organisationerna (MIA, 2006). 
Det finns fler barnlösa vuxna i världen som föredrar att få små friska barn än vad det finns små friska 
barn att adoptera. Konkurrensen kan vara stor i dessa mottagarländer om dessa barn. På institutionerna 
finns då kvar de barn som de blivande adoptivföräldrarna inte önskas ha. Det kan faktiskt vara så att 
kostnaderna blir mer då konkurrensen blir högre. Beroendet av adoptionsinkomsten kan bli en stor risk 
för enskilda barnhem eller ursprungsländer. Nationella placeringar i adoptivhem eller i fosterhem blir 
mindre lönsam än vad internationella adoptioner blir.  

1.3.4. Varifrån kommer barnen och hur vanligt är det med adoption? 
De senaste tjugo åren har antalet internationella adoptioner ökat i världen. Beroende av politiska och 
sociala förhållanden, både i ursprungsländer och mottagarländer, förändras ofta förutsättningarna för 
adoptionsverksamhet och varifrån barnen kommer.  45 000 barn adopterades internationellt år 2004. 
Om man ser i förhållande till folkmängd är Sverige efter Norge och Spanien ett av de största 
mottagarländerna (Selman, 2006). 47 000 barn har adopterats internationellt till Sverige sedan 1969. 
Flera av dem är vuxna idag. Mitten av 1970-talet kom flest barn fram till mitten på 1980-talet då det 
adopterades 1 400 – 1 800 barn varje år. Ugefär vid den tidpunkten öppnades nya vägar att få 
biologiska barn genom förfinade möjligheter till insemination och in vitro-fertilisering 
(provrörsbefruktning), vilket kan vara en bidragande orsak till att antalet adoptioner därefter sjönk. 
1 000 barn har adopterats varje år sen slutet på 1980-talet. Barnens ursprungsland varierar över tid. 
Barn från Jugoslavien, Sydkorea, Grekland och Västtyskland var bland de flesta som kom år 1969. 
Indien, Colombia och Chile och Sydkorea dominerade tio år senare. Bilden förändrades något år 1995 
då de flesta barnen kom från Colombia, Sydkorea, Vietnam och Ryssland.  Kina är sedan några år 
tillbaka det största enskilda ursprungslandet. I dag står de för ca hälften av adoptionerna i tät följd av 
Ryssland, Colombia, Vietnamn och Sydkorea (MIA, 2007). 
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1.3.5. Kön och ålder 
Av alla barn som adopterades internationellt till Sverige år 2005 var 65 procent flickor. Ungefär tre 
fjärdedelar av barnen från Asien var flickor främst från Kina, medan det från Afrika, Sydamerika och 
Europa kom något fler pojkar än flickor. Statistik från 2006 visar på viss förändring av könsfördelning 
bland de adopterade, endast drygt hälften (56 procent) av barnen var flickor. Ifrån Kina kom det färre 
barn totalt vilket blir en rimlig förklaring (MIA, 2007). Vid ankomsten har det varit små variationer 
bland barnens åldrar sedan början av 1980-talet. De övriga barnen från Europa tenderar att vara lite 
äldre. Ungefär två tredjedelar av de europeiska barnen kom innan de fyllt tre år.  

1.3.6. Att vara adopterad från Indien 
Sedan 1968 har adoptionscentrum arbetat i Indien och samarbetar för närvarande med auktoriserade 
barnhem på sex platser i Indien. 1984 fattade Indiens Högsta Domstol ett beslut att adoptioner till 
utlandet måste gå igenom myndigheter som godkänts av organisationer, både i Indien och i det land 
som barnet adopteras. Enligt lag är adoptionsorganisationerna i Indien skyldiga att arbeta med 
adoptioner inom och utanför Indien samt driva annan hjälpverksamhet för barn som skolverksamhet, 
daghem, sjukvård. År 2003 band sig Indien till Haagkonventionen om internationella adoptioner. De 
flesta samarbetspartners i Indien känner väl igen förhållandena i Sverige men de har alla egna kriterier 
och värderingar som de arbetar efter och förutom den lagstiftning och riktlinjer som finns. Det som 
beslutas kan inte Sverige råda över. Sverige och Indien har totalt skilda kulturer och svenskarnas 
värderingar stämmer oftast inte med de indiska. Adoptionscentrum (2008).   

1.3.7.Fördomar 
Internationellt adopterade har många likheter med sina svenskfödda jämnåriga. De pratar på samma 
sätt och kan alla ”sociala koder”. Det som avviker från det nordiska kan vara utseendet. När adopterade 
möter fördomar är det kopplat just till fördomar som i Sverige finns knutna till utseende, som ger 
associationer till en viss nationalitet eller kulturkrets. Det finns många belägg för att en del 
internationellt adopterade har utsatts för fördomar under uppväxten i Sverige. De kan också variera 
beroende på kön. Tyvärr finns ännu bara begränsad forskning inom detta område, men några svenska 
forskningsresultat ger ändå viss vägledning.  
 

2.1. Tidigare forskning 
Tidigare forskning handlar kapitlet rörande adopterade som är kopplat till identitet och längtan till 
utveckling och psykisk hälsa. 
 
Förutsättningarna är olika då det skiljer sig mellan olika individer när det gäller den adopterades 
bakgrund men det finns gemensamma faktorer för de flesta: Kontinuitetsbrott, upplevelser av 
separation och flytt till en biologisk och ofta en annorlunda kulturell plats (Landerholm, 2003). Att ha 
blivit lämnade av sina biologiska föräldrar har alla adopterade barn varit med om. Oftast är det 
mamman som står alldeles ensam med ett barn när hon beslutat sig för att lämna bort sitt barn. Skam, 
ekonomiska svårigheter och andra sociala skäl har varit de främsta faktorerna. Och synen på kvinnan 
och de normer som finns i samhället. Det kan ofta handla om många olika placeringar som hör till 
vanligheten för barnet att de varit på barnhem eller i fosterhem före adoptionen. Det blir många 
förändringar när barnet kontinuerligt får erfara separationer och uppbrott  (Landerholm, 2006).  
 

2.1.1. Identitet 
Många internationellt adopterade har ett utseende som skiljer sig från den svenska majoriteten. De 
”icke skandinaviska” utseendet relaterat till diskriminering som kränkning har adopterade fått erfara 
finns det rapporterat. När det gäller invandrarungdomar fattas det underlag till studier som visar i 
vilken omfattning det rör sig om och hur vanligt det är. Flera skandinaviska undersökningar visar att en 
del unga internationellt adopterade har ett sammansatt och komplicerat förhållande till den egna etniska 
identiteten. (Humphreys, 1996); den som är adopterad och har ett mer definitivt brott i sin livshistoria 
än de flesta invandrarungdomar. Det finns inga studier som visar hur vanligt det är och om det är någon 
skillnad mellan adopterade och jämnåriga invandrarungdomar. Exempelvis psykisk hälsa, upplevd 
diskriminering samt identitetsproblem ger inte heller något klart besked i forskningen. Erfarenheter och 
diskriminering och rasism finns det bra kunskap och stöd liksom identitetsproblem som är relaterat till 
det fysiska utseendet som utgör riskfaktorer för normbrytande beteende. Även om det finns enskilda 
individer som upplever problem behöver inte det betyda att detta skiljer sig från en svensk 
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normalgrupp. I en studie som gjordes 1999 av Cederblad m.fl. (1999) att av 211 adopterade som var 
mellan 13-27 vid intervjutillfället visade att de i genomsnitt hade en mer positiv självbild än en svensk 
normalgrupp. 

2.1.2. Adoption och identitet 
En subjektiv, stark känsla av helhet och kontinuitet är en identitetskänsla som man är förvissad om 
anger psykologen Erik Homburger Erikson (1969/1973). Grundstenar i en människas 
identitetsuppbyggnad bygger på kontinuitet och helhetskänsla vilket visar att adoptivbarn står inför 
existentiella utmaningar. Barnets identitetsutveckling och det sociala samspelet är en biologisk 
utveckling enligt Erikson. Självklart kommer ett barn som är adopterat från utlandet att följa sin 
biologiska utveckling men det kommer att förändras i det sociala samspelet med omgivningen. Olika 
faser skiljer Erikson dem åt. Särskilda utmaningar som känslomässiga kriser som varje fas 
kännetecknas av omgivningen som måste lösas i samspel. En kontinuerlig utveckling av särskilda 
utmaningar genom olika delar av livs faserna i barnets utveckling. Två processer beskriver Erikson i en 
sådan utveckling: en positiv och en negativ. En bra förankrad identitetskänsla leder den positiva 
processen. I olika faser att utvecklas negativt om och om igen är den andra negativa processen som i 
sin tur blir ett hinder i den helgjutna identiteten. Identitetsförvirring kallar Erikson det. Erikson 
använder begreppet kris då det sker en omställning som kan leda till en stark personlig styrka men även 
leda till en bristande anpassning som blir lidande i omsorgen och undernäring. Positiva förändringar 
som i sin tur ger personlig styrka kan ge en god förändring i miljöbetingelser då det gäller adoption. 
Oavsett vilken bakgrund barnet har kommer de i sina olika livsfaser att forma sin personlighet genom 
olika kriser de ställs inför att lösa. Hur barnet tas om hand i sin närmiljö av sina omsorgspersoner har 
en stor betydelse hur barnet kommer att lösa sina strategier.  
Adoptionsförhållandet har en betydande viktig roll i den psykodynamiska (psykologiska 
behandlingsmetoder) identitetsbildningen. Adoptivbarn kommer att integrera medvetet om att de har 
dubbla uppsättningar föräldrar i sin identitetsuppfattning förr eller senare. Att vara adopterad innebär 
inte bara att vara ”vald” utan även ”bortvald” och den tanken måste de ta till sig. Det är inte bara det att 
man får en familj utan det innebär även att man förlorar en familj. Brodzinsky m.fl. (1984) hävdar att 
först i 8-11 års ålder kan barnet känna emotionellt och intellektuellt. Det beror på var i den sociala 
mognaden barnet är. En skrämmande tanke för barnet kan vara att de biologiska föräldrarna ska 
komma och kräva dem tillbaka eller att de ska bli bortadopterad igen är en oro som de adopterade 
barnen kan ha. Brodzinsky (1987;sid 110, 1990) anser att i förhållande till adoptionen kommer 
adoptivbarn förr eller senare att genomgå en anpassningssorg som har med adoptionen att göra och som 
kan kräva mycket energi. Föräldrarna kan få det svårt att bemöta och hantera sådana här sorgeprocesser 
på ett psykologiskt sätt. En rädsla som barnen kan ha problem med är hur de ska våga berätta hur de 
känner och det kan vara svårt att sätta ord på sina känslor om att vara adopterad och rädslan att såra 
sina adoptivföräldrar kan vara ett problem. Ett centralt tema i adoptionsförhållandet är just 
kommunikation inom adoptionsområdet. Den som först tog upp detta tema var den kanadensiska 
forskaren David Kirk (1964; 1981; 1988). Eftersom det inte finns några erkända sociala rollmönster för 
adoptivföräldrar hävdar han att adoptivföräldrar går in i sitt föräldraskap med ett rollhandikapp. Två 
olika föräldrastrategier fanns det att välja emellan menade han. Adoptivföräldrar kan välja antingen 
erkänna att deras föräldraskap skiljer sig från ett biologiskt föräldraskap eller förneka att det finns 
några väsentliga skillnader. Det som har med barnets biologiska och sociala ursprung att göra kan de 
endera förneka genom att förtiga eller tabubelägga det. Kirk ansåg att en öppen kommunikation om 
adoptionsförhållandet, att vara ärlig och öppen ger en bra grundförutsättning för psykologisk närhet 
och äkthet mellan barnen och dess adoptivföräldrar. Ju större öppenhet och ju klarare erkännande desto 
bättre anpassning. Att ett barn inte skiljer sig utseendemässigt från adoptivföräldrarna kännetecknas det 
inte automatiskt att de är adopterade och Kirks teorier är ”osynliga” adoptioner för omvärlden. När det 
gäller barn av annan etnicitet är situationen helt annorlunda då det inte går att dölja att barnet är 
adopterat. Kirks teorier tar hänsyn till barnets olika utvecklingsfaser och hur familjens livscykel ser ut. 
Kulturella, sociala och politiska skillnader mellan olika länder och kulturer. Dalen & Saetersdal (1992) 
kom fram till att om teorin ska kunna användas på internationella adopterade måste den bli större och 
utvidgas med en tredje dimension som de kallade att poängtera eller övertyga skillnader. 
Adoptivföräldrar kan övertyga och förstärka barnets betydelser i psykologiska och etniska skillnader så 
att barnets personliga egenskaper hamnar i bakgrunden så att individen minskar sin adoptivstatus eller 
sin etnicitet. Internationellt adopterade anses ha ett extraarbete anser fler forskare jämfört med andra 
ungdomar. De måste medvetet inse att de är adopterade och att deras utseende är annorlunda och att de 
har en helt annan bakgrund till sin personlighet. (Brottveit, 1999; Dalen & Saetersdal, 1999; Grotevant, 
1997).  
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2.1.3. Etnisk identitet 
Ett oklart begrepp är etnisk identitet och det är svårt att förklara vad en ”positiv etnisk identitet innebär 
för barn och ungdomar som är adopterade från utlandet till en skandinavisk miljö. Etnisk och svart 
identitet är ofta begrepp som används i adoptionsstudier som definieras närmare ”Black Identity” som 
är ett politiskt begrepp som har sitt ursprung i kolonialt förtryck och slavhandel. De olika argument 
bakom ”black identity” tar för givet att det finns en homogen ”svart” kultur som inte är lika som ”vit” 
kultur, något som kulturellt är väldigt svårt att föreställa sig i dagens samhälle. Andra etniska grupper 
uppfattas ofta som en enhetlig grupp av majoritetssamhällen, de olika minoritetsgrupper har inte 
mycket gemensamt förutom erfarenheter av rasism. Att de adopterade är internationellt adopterade av 
medelklassföräldrar och oftast kommer från fattiga utvecklingsländer kan man fråga sig vad de har 
gemensamt. Internationellt adopterade har forskare resonerat kring etnisk identitet på olika sätt. Dalen 
och Saeterdal (1999) använder en tredelning av begreppet etnisk identitet: (1) förhållande till eget 
utseende, (2) förhållande till kultur och bakgrund samt (3) förhållande till invandrare och flyktingar. 

2.1.4. Förhållande till utseende 
Utseendet är från första stund det som skiljer adoptivbarn från den egna familjen och som senare 
placeras i kategorin ”främlingar”  precis som invandrare och utlänningar. Kläder, kroppsspråk, dialekt 
och accent. Språk är andra markörer som kännetecknas och även kulturella normer för uppförande osv, 
men däremot inte skiljer sig från adoptivfamiljen eller omgivningen. När internationellt adopterade ska 
berätta spontant om sig själva är det inte utseendet som och att se annorlunda ut som de berättar i första 
hand de berättar om (Dalen & Saetersdal, 1999; Brottveit, 1999; Irhammar 2000). Utseendet är ju det 
som sedan gör det problematiskt för dem. Kan det förhålla sig att man sätter ett likhetstecken mellan 
kulturell tillhörighet och skandinaviskt utseende i det svenska, norska och danska samhället? Kan en 
norrman eller svensk inte vara ”färgad”? Ungdomar som intervjuats vittnar om att det varit svårt för 
dem utseendemässigt se sig som norrmän, danskar eller svenskar (Brotteveit, 1999; Dalen & 
Saetersdal, 1999; Irhammar & Bengtsson, 2004; Rørbech, 1989). Problemet ligger inte i utseendet i sig 
utan det är utseendet som skiljer de adopterade från familj, syskon, släkt och vänner och att de placeras 
i fack som invandrare och flyktingar vilket de själva absolut inte identifierar sig själva med. Den 
synliga markören blir utseendet som stämplar dem som är annorlunda och inte skandinaviska.  

2.1.5. Förhållande till kultur och bakgrund 
Adopterade har en mer accepterande inställning till sin bakgrund än vad de har till sitt utseende visar en 
forskning (Brotteviet, 1999; Dalen & Saetersdal, 1999). Tankarna om kulturell bakgrund kan vara 
starkt kopplade till själva adoptionsförhållandet och deras egna biologiska familj (Irhammar & 
Cederblad, 2000). Det kan vara så att dessa barn inte vill prata om deras födelseland, kanske av rädsla 
att såra sina adoptivföräldrar. Vissa ungdomar tycker att det är så uttjatat och att det påminner dem om 
ett förflutet som inte längre känns aktuellt för dem, bara för att andra är nyfikna. De menar att ett stort 
intresse för barnens intresse om kulturell bakgrund och en förväntan på att barnet ska visa intresse och 
att de i sin tur känner att de är annorlunda och inte hör till.  

2.1.6. Identitet, adoption och etnicitet 
Det är viktigt att skilja mellan hur de adopterade själva uppfattar sin tillhörighet (etnisk 
självidentifikation) och hur omvärlden kategoriserar dem. När ett internationellt adopterat barn känner 
sig som svensk men som på grund av sitt exotiska utseende ofta behandlas som icke-svensk blir 
förhållandet mer problematiskt. ”Inre” och ”yttre” är skiljelinjen mellan en annan viktig gränsdragning 
när det gäller sökande efter sin biologiska familj (Irhammar & Bengtsson, 2004). Omkring 70 procent 
har ett inre sökande som innebär tankar på de biologiska föräldrarna. Frågor som ger uttryck genom 
tankar som Tänker de på mig?, Varför adopterade de bort mig? En biologisk spegel att spegla sig i kan 
vara det tänkbara som de kan få bekräftat vem de liknar och kanske också få en glimt av sig själva som 
äldre. Det är sällan som de unga adopterade söker upp sina biologiska föräldrar medvetet och kontaktar 
dem medvetet i födelselandet.  En liten grupp har visat att i Sverige och Danmark är det (kring 7 
procent) av de adopterade som visat en medvetenhet om sitt egna intresse för den egna bakgrunden och 
de egna rötterna och forskarna anser att ett sådant intresse kan vara uttryck för vantrivsel eller bristande 
anknytning till adoptivfamiljen. 
 

2.1.7. Olika copingstrategier 
Mindre adoptivbarn under uppväxten skyddas de från utomstående mot diskriminering. Skolan och 
närmiljön har även skyddat dem. När de blir tonåringar och mer självständiga måste de klara sig själva 
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alltmer och då raseras skyddet. De kan bli behandlad som invandrare och flyktingar av okända 
människor som inte uppfattar dem som svenskar. I sådana svåra situationer använder de sig av två 
copingstrategier (Dalen & Saetersdal, 1999). Den ena kännetecknar ett aktivt utforskande av 
adoptivstatus, etnisk identitet samt biologisk och kulturell bakgrund. Det är en självmedvetenhet som 
gör sig till känna som kan leda till en egen acceptans av sin livssituation som utlandsadopterad och som 
kan beskrivas med ord som ”Black is Beautiful” och jag är jag!  Något mer defensiv och inte 
utforskande alls men kan ändå leda till en bra psykologisk och social anpassning. Den gör sig inte 
tillkänna av utforskning och medvetandegörande utan tvärtom en nedvärdering av en negativ ton av 
betydelsen av det egna genetiska och kulturella bakgrunden, alltså en annan tolkning av 
identitetsbegreppet ”jag är svensk”  (dansk, norsk). För att det ska lyckas förutsätts det att de 
adopterade erkänns och accepteras som danskar, norskar eller svenskar av sin omvärld. Det kan vara en 
effektiv copingstrategi i ungdomsåren. I gemenskapen ingår de adopterade och de är (nästan) som alla 
andra (Brottveit, 1999; Dalen & Saetersdal, 1999; Irhammar & Bengtsson, 2004). En copingstrategi 
pekar ytterligare på vägen mot att hitta sig själv (Brottveit (1999). Oavsett ursprung och bakgrund är 
det betoningen i det centrala att de är människor som de fångas upp utifrån strategin. Vare sig de är 
norska eller utländska i den egna identiteten är det inte viktigt att de framhävs. Istället vill de framhålla 
den speciella och unika personlighet som de har utvecklats till.  

2.1.8. Unga adopterade berättar 
I efterhand har det kommit nya och viktiga bidrag till förståelsen av unga adopterades livssituation, när 
det kommer från de unga själva (Follevåg, 2002; Tjönn, 2002; Trotzig, 1996). Unga adopterade skriver 
själva sina historier och det är på tiden att de gör det för innan det har tidigare forskare och fackfolk 
dominerat området. Geir Follevåg (2002), är en av dem som i boken ”Adoptert identitet” tar upp en del 
av forskningen som finns om adoption och identitet. Han anser att denna forskning är för biologiskt 
inriktad och för psykologiskt och teoretiskt stödd.  Forskningen är för biologiskt inriktad och för 
psykologiskt och teoretiskt förankrad anser Follevåg. I anslutning till identitet stämplas de adopterade 
som mindervärdiga än de som inte är adopterade anser Follevåg. Utifrån ett biologiskt/psykologiskt 
perspektiv vill han inte bli förstådd utifrån utan han vill bli förstådd utifrån sina egna premisser och ur 
ett individuellt perspektiv. Alla bär ansvar för sitt eget liv oavsett om man är adopterad eller inte menar 
han. Under de unga adopterades identitetsutveckling så har rasism och diskriminering en stor betydelse 
för deras självförtroende och identitetsutveckling. ”Postadoption stress factors” är en beteckning av en 
sådan upplevelse som forskningen och teorin inte lagt så mycket vikt vid (Lee, 2003). 

2.1.9. Identitetsutveckling utan facit 
När det gäller adopterade såväl som icke adopterade så finns det inget facit på en människas 
identitetsutveckling. En orienteringstävling kan jämföras med utvecklingen. Ett mål rör sig alla mot, 
målet har många vägar. Befintliga stigar följer en del, sidospår kan andra hamna på och i 
återvändsgränder. Vissa går i mål snabbt medan det tar längre tid för andra som måste stanna och 
korrigera kursen och blir därför försenade. Tävlingen måste brytas då och då, och någon får börja om 
eller hänga på en senare startgrupp. Vägarna kan verka enkla och raka att följa när man studerar en 
karta över terrängen. Ibland stämmer inte kartan med terrängen och då kan det vara bra att pröva nya 
vägar och en ny kurs för målet. 
Unga utlandsadopterade hittar sin identitet på olika vägar, är det viktigt att poängtera. Den tid de lägger 
ner på att komma fram till målet måste omgivningen visa respekt för de lösningar de väljer att ta. 

2.1.10. Normbrytande beteende bland internationellt adopterade 
I internationell forskning finns det stöd för att adoptivbarn löper större risk än andra barn att utveckla 
beteendeproblem som t. ex. våldsamhet, kriminalitet, aggressivitet och uppförandestörningar (Bimmel 
m.fl., 2003. De mer otydliga är svenska normalpopulationsstudier. Vuxna, ungdomar, barn i skolåldern 
och förskolebarn visar att flera undersökningar är av samma grad av anpassning hos internationella 
adopterade som hos andra (Cederblad, 1981; 2003; Cerderblad m.fl., 1999; Irhammar & Cederblad, 
2000), när det finns andra studier som är epidemiologiska som visar på en viss överrisk för bl a 
kriminalitet bland tonåringar och unga vuxna (Hjern m.fl., 2002).  
  Problem bland adopterade tyder på en överrepresentation på de studier som inte visar på problem eller 
till och med på en positiv anpassning hos de adopterade (Freundlich, 2002). Problembeteende bland 
internationellt adopterade är särskilt tydlig i en ny metaanalys (Juffer & van Ilzendoorn, 2005). 
Effekterna är vanligtvis små och det bör man ha klart för sig (Bimmel m.fl., 2003; Juffer & van 
Ijzendoorn, 2005; Wierzbicki, 1993). Mellan internationellt adopterade och andra finns det studier som 
inte visar att det inte finns någon skillnad på dem. En positiv anpassning för de internationellt 
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adopterade finns det studier  att någon gång i skolåldern finns det forskning i växande mängd som tyder 
på att adopterade löper en större risk än andra barn att uppvisa ett annorlunda beteende som är negativt 
(Brodzinsky, 1993; O´Brien & Zamostny, 2003).  

2.1.11. Kliniska studier 
I kliniska undersökningsgrupper av adopterade barn i allmänhet ser man en viss överrepresentation av 
barn i allmänhet men även av internationellt adopterade (Brand & Brinich, 1999; Brodzinsky, 1993; 
Haugaard, 1998; Juffer & van Ijzendoorn, 2005; Nickman m.fl., 2005; Smit, 1996; Wierzbicki, 1993). 
En psykiatrisk behandling genomgår barnen oftare och är oftare intagna (Juffer & van Ijzendoorn, 
2005, Nickman m.fl., 2005), som i sin tur gett utryck att de har större problem som är allvarligare 
(Nickman m.fl., 2005). En överrepresentation av adopterad barn i en allt större omfattning i slutenvård 
än i öppenvård (Brodzinsky, 1993; Haugaard, 1998). 

2.1.12. Skevheter i remitteringsmönster 
I remitteringsmönster finns det skevheter som kallas referral bias, som har använts ibland som en 
eventuell förklaring till adopterade som i större omfattning återfinns med problem i kliniska 
undersökningsgrupper.  Det betyder att adoptivföräldrar i större omfattning än andra (biologiska) 
föräldrar inser att när deras barn har problem så söker de hjälp snabbare (Brodzinsky, 1993; Haugaard, 
1998; Juffer & van Ijzendoorn, 2005; Peters m.fl., 1999; Miller m.fl., 2000; Wierzbicki, 1993). Att man 
oftare återfinner adopterade i psykiatrin behöver inte just bero på att de har problem mer än andra barn 
(Brodzinsky, 1993). Det har lagts fram ett flertal förklaringar till skevheter i remitteringsmönstret. Man 
har tänkt sig dels en högre socioekonomisk status som är kopplad till högre utbildning, som gör att 
föräldrarna lägger märke eller identifierar problem tidigare (Bimmel m.fl., 1999; Wiersbicki, 1993). 
Barn som de vuxna och adoptviföräldrar ser att de ligger i riskzonen för att utveckla problem söker 
därför hjälp omgående, fast problemen kan vara mycket små (Bimmel m.fl., 2003; Brodzinsky, 1993; 
Juffer & van Ijzendoorn, 2005). Föräldrarna skulle sätta en lägre nivå för sitt hjälpsökande. 
   Fast inte alla studier ger underlag för hypotesen om skevheter i remitteringsmönster (Wierzbicki, 
1993), så har skevheter i forskningen konstaterat efter att man har efter kontrollerat för 
adoptivföräldrarnas, socioekonomiska status, utbildningsnivå och en lägre nivå för hjälpsökande 
(Peters m.fl., 1999).  Det finns tecken på att adoptivbarn slussas till psykiatrin än till andra instanser 
(Haugaard, 1998).  

2.1.13. Ålders- och könsskillnader 
Att dra någon definitiv slutsats att problemen visar sig hos internationellt adopterade är svårt utifrån 
befintlig forskning. De aktuella studierna visar att resultatet är inkonsekventa (att man inte följer sin 
handling) troligen på grund av de små undersökningsgrupper som är helt skilda karaktäristiska. I 
överlag så tycks det inte finnas några skillnader i anpassningen mellan adopterade och de som inte är 
adopterade bland barn i förskoleåldern (Brodzinsky, 1993). Det är mer oklart för vad som händer 
senare, då studierna visar olika mönster (Brodzinsky, 1993; Wilson, 2004; Cederblad m.fl., 1999). En 
iakttagelse som är intressant är att utvecklingen av problembeteende visar en annan tidslinje bland de 
internationellt adopterade än bland andra biologiska barn. I samband med tonåren blir det en ökning av 
normbrytande beteende som i populationen visas i de flesta studier (Andershed & Andershed, 2005). 
Denna ökning skulle kunna komma tidigare i populationen internationellt adopterade (Juffer & van 
IJzendoorn, 2005).  Mellan adopterade och icke-adopterade i skolåldern finns det tydliga skillnader i 
anpassning visar studier som det finns stöd för denna tankegång. 
   Bland pojkarna är skillnaderna större än flickorna i anpassning mellan adopterade och icke-
adopterade. (Brodzinsky, 1993; Freeark m.fl., 2005; Mohanty & Newhill, 2006; Stams m.fl., 2001; 
Wilson 2004). En riskfaktor för negativ anpassning hos adopterade är att ibland vara just pojke 
(Freeark m.fl., 2005). Vissa studier visar större skillnader bland flickor medan andra pekar på att det 
inte finns några könsskillnader i helhet. (Bimmel m.fl., 2003; Brodzinsky, 1993; Juffer & van 
IJzendoorn, 2005).  

2.1.14. En majoritet eller en undergrupp med problem? 
En högre grad av problem av Internationellt adopterade barn uppvisar som grupp än vad andra barn 
har, även om effekterna är väldigt små i normalpopulationsstudier. Problem på klinisk nivå är desto 
större i andelen internationellt adopterade (Bimmel m.fl., 2003). En snedfördelning menar forskare i 
risk och utfall som förklarar skillnaden i normbrytande beteende mellan internationellt beteende och 
andra barn, d vs några individer som har stora problem och är tungt belastade bland internationellt 
adopterade bidrar till den gruppskillnad som de flesta studier visat på (Bimmel m.fl., 2003; Brand & 
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Brinich, 1999; Wierzbicki, 1993). Ett mindre antal barn som har mycket allvarliga  problem  framstår 
som mer problemtyngd än när man tittar på hela gruppen i anpassning bland de internationellt 
adopterade men gör att hela gruppen dras över en kam, problembarn  (Bimmel m.fl, 2003). Det är 
sannolikt att detta är mer intressant att se skillnaden i grad av normbrytande beteende bland adopterade 
(s.k. inomgruppsvariation) än skillnaden i grad av normbrytande beteende mellan adopterade och icke-
adopterade (s.k. mellangruppsvariation) när man vill förklara och studera normbrytande beteende bland 
internationellt adopterade (Wilson, 2004).  

2.1.15. Riskfaktorer för normbrytande beteende hos internationellt adopterade 
Det finns inget i forskningen som direkt pekar på att adoptionen i sig skulle vara en riskfaktor för 
utvecklingen av anpassningsproblematik (Bimmel m.fl., 2003; Haugaard, 1998). De allmänna 
riskfaktorerna är inte annorlunda för andra barn. Vanvård är inte unikt för adoptivbarn sådant som 
genetisk sårbarhet, utsatthet under fosterstadiet. Brand & Brinich, 1999). Det finns däremot områden 
när adopterade sannolikt utsätts för eller upplever fler risker eller högre grad av risk när det gäller 
separationer från vårdnadshavare. Man kan dock ta för givet att processen är likartade, i alla fall när det 
gäller kombinationer av riskfaktorer inom olika områden, kumulativ risk. Bilden är komplex precis 
som för andra barn. Problembeteende hos ett barn förklarar inte utvecklingen hos någon enskild faktor 
vilket inte är sannolikt. De mest adoptionsspecifika och tyngsta normbrytande beteende tas upp i de 
riskfaktorers forskning. 
   Även ett annat område tas upp som man i huvudsak inte borde förvänta sig för det utgör en risk i 
förhållandet för adopterade barn i samma utsträckning som för icke-adopterade barn och det är 
nämligen adoptiv-familjen. Sannolikt bildar familjen en buffert mot de problem som adoptivbarnen kan 
få då det kan vara aktuellt att dessa familjer är relativt skonade från belastningar som dålig psykisk 
hälsa eller dålig ekonomi.  
   Styrkor och processer hos barn och adoptivfamiljer som gynnar en positiv utveckling hos barnen 
finns det ytterst begränsad forskning om (Peters m.fl., 1999; Brodzinsky, 1987). Självkänsla, etnisk 
identitet, föräldrarnas kulturella kompetens är faktorer som forskarna menar är ett föräldraskap som 
präglas av engagemang med värme, kärlek och stöd även kommunikation om adoptionen kan handla 
som en buffert mot utveckling av normbrytande beteende (Freeark m.fl., 2005; Mohanty & Newhill, 
2006). Föräldrarna som tillhandahåller en god anpassning och en omsorgsfull miljö så finns det 
erkända skillnader som betonar likheter mellan adoptivföräldrar och barn som skapar en kontakt mellan 
barnet och en person från ursprungslandet som kan agera som positiv förebild, visar studier (Mohanty 
& Newhill, 2006). Känslighet för barnets behov hos modern är en trygg anknytning och det är också 
relaterat till en positiv anpassning och det visar sig ha en god förmåga för återhämtning (Freeark m.fl., 
2005; Andershed & Andershed, 2005).  

2.1.16. Icke-adoptionsspecifika riskfaktorer för normbrytande beteende 
En grupp adopterade betraktas som mer sårbara än andra barn för beteendemässiga problem men även 
för emotionella och kognitiva problem (Smit, 1996). Internationellt adopterade visar i forskning att de 
är i högre grad än andra barn som visar problem som är riskfaktorer för normbrytande beteende, till 
exempel svårhanterligt temperament, hyperaktivitet, inlärningssvårigheter och ibland men inte alltid, 
låga skolprestationer (Dalen, 2001 m.fl. Det är mycket vanligt med utvecklingsförsening, men inom de 
flesta områden återhämtar sig barnen. Långtidskonsekvenserna vet man dock mindre av (Miller, 2005). 
Svenska studier visar vidare att internationellt beteende i större omfattning än andra uppvisar en viss 
överrisk för psykiatrisk problematisk som alkohol och drogmissbruk, självmordsbenägenhet och skolk 
(Berg-Kelly & Eriksson, 1997; Hjern m.fl., 2002). 

2.1.17. Individfaktorer 
Genetisk sårbarhet 
I internationella och nordiska studier visar båda att det finns en ärftlig komponent i normbrytande 
beteende. (Bohman, 1996). När en genetisk komponent pekar på adopterades barns normbrytande 
beteende så tar man för givet att från de har sårbarheter eller karaktäristiska som liknar deras biologiska 
föräldrars som till exempel impulsivitet, svårhanterligt temperament eller psykisk ohälsa, vilket i sin tur 
leder till ett negativt anpassningsmönster (Frasch & Brooks, 2003;  Barth 2002). Hur en sådan 
sårbarhet eller karaktäristisk kommer att uttryckas beror dock till vilken miljö barnet hamnar i sist. 
 
Neuropsykologiska förändringar och kognitiva problem 
Kognitiva störningar kan i sin tur öka risken som kan leda till att utvecklingen försenas och då finns en 
risk att hjärnan inte utvecklas som den ska vid undernäring och understimulering (van IJzendoorn m.fl., 
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2005). Sämre skolprestationer har observerats av flertalet studier som inlärningssvårigheter och 
regelbundna svårigheter med formaliserat språk hos internationellt adopterade (Dalen, 2001; van 
IJzendoorn m.fl., 2005; Irhammar & Cederblad, 2000), vilket i sin tur också kan förknippa med att de 
bytt språkmiljö. Ett normbrytande beteende är bristfälliga skolprestationer och inlärningssvårigheter är 
just riskfaktorer (Andershed & Andershed, 2005). Bland de internationellt adopterade är graden av 
återhämtning stor (van IJzendoorn m.fl., 2005). Inom gruppen bör man notera att spridningen är stor 
och att många av barnen presterar bättre än genomsnittet (Dalen, 2001). 
 
Tidig pubertet 
Den snabba närings- och tillväxtmässiga upphämtningen efter adoptionen kan hos tidigare undernärda 
barn ge en tidigare pubertet bland adopterade än bland icke-adopterade (Berg-Kelly & Eriksson, 1997; 
Proos m.fl., 1991). Utveckling av normbrytande beteende har forskningen visat att en tidig pubertet kan 
innebära en risk speciellt för flickor (Andershed & Andershed, 2005). 

2.1.18. Kognitiv bearbetning av adoptionen och identitetsutveckling 
När barnen börjar förstå att de är adopterade börjar barnen utveckla problem som man dragit slutsatser 
i några studier – vad det kan ha för konsekvenser och vad det innebär (Freeark m.fl., 2005; Peters m.fl., 
1999; Wilson, 2004). Någon gång i förskoleåldern börjar man prata om adoptionen i de flesta 
adoptivfamiljer (Freeark m.fl., 2005). Särskilda komplex för en adopterad kan vara den normala 
utvecklingen av identitet, att göra sig fri från föräldrarna och skapandet av nya intima relationer 
(Freeark m.fl., 2005). Inom familjen kan slitningar leda till förståelsen för adoptionens innebörd och 
konsekvenser (Wilson, 2004); De adopterade måste reda ut sina band till personer (de biologiska 
föräldrarna) som kanske bara är mentalt närvarande i deras liv och skapa sin identitet utifrån två 
uppsättningar föräldrar Wilson, 2004). Är det problem mellan föräldrarna är barnen en riskfaktor för 
normbrytande beteende (Andershed & Andershed, 2005). När man inte ser ut som vare sina föräldrar 
eller sina kamrater kan det vara svårt att skapa en identitet. I ungdomsåren ökar det risken för 
normbrytande beteende (Bimmel m.fl, 2003). Som t.ex. förvirring, ångest, oro, nedstämdhet, ilska, 
skam har det hävdats att barnens förståelse och värdering av adoptionen som har betydelse för 
utvecklingen som de strategier barnen använder (Brodzinsky, 1993; Wilson, 2004). Rasism och 
diskriminering kan många ha svårt med vilket dessa barn riskerar att utsättas för och det är en 
riskfaktor och en svårighet i sig för normbrytande beteende (Mohanty & Newhill, 2006). Betydelse för 
barnets anpassning att öppet hantera likheter och skillnader i tala om adoptionen (Brodzinsky, 1993). 
Utvecklad ökad problem kan vara riskfyllt om man undviker att tala om adoptionen. Kunskap om 
adoptionen och den biologiska familjen visar svensk forskning att barnet behöver ha i och med den 
kognitiva utvecklingen som går framåt. God psykisk hälsa relaterar till att då och då fundera på den 
biologiska familjen men att vara upptagen av tankar på den biologiska familjen är relaterat till sämre 
självkänsla, sämre psykisk hälsa och en otrygg anknytning till adoptivföräldrarna (Irhammar & 
Cederblad, 2006), som anses vara riskfaktorer för normbrytande beteende. En lägre grad av 
normbrytande beteende uppvisar de barn som i större omfattning identifierar sig med sin egna etniska 
bakgrund och kultur och är stolt över att visa upp den (Frasch & Brooks, 2003; Mohanty & Newhill, 
2006). En positiv känsla för sitt etniska ursprung är vikigt för barnet och det är därför viktigt att 
föräldrarna har den kulturella kompetens som då krävs för att hjälpa barnet (Mohanty & Newhill, 
2006).  

2.1.19. Familjefaktorer 
En ogynnsam start i livet får många adoptivbarn utifrån ett anknytningsperspektiv. De får sällan ro att 
knyta an till ett fåtal personer som de upplever från flera separationer. Om barnet levt på en institution 
där omsorgen varit känslokall (Juffer, 1997). Det finns inte några adoptivbarn som klarat sig helt 
”oskadda” menar vissa forskare, för hur det än är så ju tidigare i deras liv placeringen sker från den 
första vårdnadshavaren, alltså den biologiska mamman.  
   En trygg anknytning till sina adoptivföräldrar skapar de precis som andra barn och det gäller speciellt 
barn som är adopterade före sex månaders ålder (Juffer m.fl., 1997). Man ser ingen direkt skillnad  i 
anknytningsmönstret mellan vuxna internationellt adopterade och icke-adopterade (Irhammar & 
Bengtsson, 2004). Mellan adoptivbarn och adoptivföräldrar skulle det kunna bli/vara en skyddande del 
på grund av en trygg anknytning (Juffer m.fl., 1997). 
 
Familjen och föräldra-barnrelationen 
Blivande adoptivföräldrar genomgår en utredning och förberedelse inför en adoption och det sker i de 
allra flesta länder (Juffer & van IJzeendoorn, 2005).  För att utöva ett gott föräldraskap krävs det att 
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föräldrarna har kunskap och insikt om adopterade barn och vad de behöver och att de inte lider av 
fysiska eller psykiska sjukdomar som påverkar deras sätt att utöva ett gott föräldraskap. Egenskaper 
och förmågan till socialt samspel med andra vill man försäkra sig om att de har och ett fungerande 
socialt nätverk (Lindblad, 2004), MIA (2008:6). Man gör en noggrann koll på uppväxten, utbildning, 
arbetsförhållanden, relationer till släkt, intressen, om man är religiös, vad man har för livsåskådning 
och man kontrollerar även social- och belastningsregister. MIA (2008).   
   Ur en teoretisk synvinkel skulle man kunna se både föräldrautbildning och utredning som 
allomfattande preventionsinsatser. Man minskar då risken ganska sannolikt i och med att göra dessa 
insatser för en mängd strukturella, individuella och personliga missförhållanden. De tunga 
familjerelaterade riskfaktorerna för ett normbrytande beteende skulle procentuellt reduceras eller 
försvinna helt. Föräldrar som lider av psykiska problem som ohälsa, missbruksproblem eller visar att 
de har kriminalitet som en del i livet är sannolikheten väldigt liten för att få adoptera. Barnen kommer 
inte att placeras i familjer där det finns en uppenbar sjuklighet hos föräldrar eller syskon (Stoolmiller, 
1999). Strategier för barnuppfostran och adoptivfamiljers livsmiljö ligger över i genomsnittet i kvalitet 
(Stoolmiller, 1999). Adopterade barn har bättre förutsättningar än andra barn när det gäller 
familjestabilitet, utbildningsmöjligheter, materiell levnadsstandard och standard på hälsovåg (Rhee & 
Waldman, 2002).  
   Adoptivfamiljer visar i flera studier att samspelet är bättre än i andra familjer. Det har visat i högre 
grad av gensvar, omhändertagande, tillit, hjälpsamhet, tröst, positiv kommunikation, samhörighet och 
engagemang jämfört med de som inte är adoptivfamiljer. Mindre allvarliga konflikter i barns och 
föräldrars bedömning av föräldra-barn relationen om man jämför med bedömningar i de familjer som 
inte är adoptivfamiljer (O`Brien & Zamostny, 2003; Peters m.fl., 1999; Rhee & Waldman, 2002), även 
om skillnaderna är små /Freeark m.fl., 2005; O`Brien & Zamostny, 2003). Man har dock funnit i 
studier en mer negativ föräldra-barnrelation i adoptivfamiljer än i icke.adoptivfamiljer (O`Brien & 
Zamostny, 2003; Peters m.fl., 1999).  
 
Tal och Språk 
Bland adoptivföräldrar och forskare har språkutvecklingen hos internationellt adopterade varit mycket 
omdiskuterat bland adoptivföräldrar och forskare. I Sverige och i andra länder uppmärksammades 
tidigt att adoptivbarn hade skolsvårigheter som man förknippade med deras tal och språkutveckling. En 
tredjedel av de internationellt adopterade får språkliga svårigheter i någon form visar vetenskapliga 
studier och det finns även studier att det går bra för de flesta. Språklig förmåga och skolprestation 
hänger hand i hand (Frank Lindblad, 2004).  
  
Skola 
Det finns studier som har visat att internationellt adopterade klarar sig i genomsnittet i skolan och 
studier som visat att de i grupp klarar sig betydligt sämre än andra barn. Det tycks finnas en större 
spridning mellan individuella studieresultat bland de adopterade. Medelvärdet för alla adopterade kan 
vara ungefär som för andra grupper av barn men lågpresterande kan ändå vara högre bland adopterade. 
 
156 utomeuropeiska adoptivbarn har i en undersökning inte visat någon större skillnad mellan 
adopterade och andra barn som gjorts i Sverige som kommit under åren 1971-1980 (Moser, 1993). 
Avgångsbetygen var från grundskola och gymnasium i genomsnitt lika för denna grupp som för alla 
barn i Sverige. En skillnad fanns och det var avgångsbetyg från 9:an som man inte fått och det var tre 
gånger vanligare hos adopterade, vilket visade att det finns ungdomar med skolsvårigheter i gruppen 
adopterade.  
 
Tänkbara orsaker till skolsvårigheter 
Det finns många förklaringar till att en del adopterade får skolsvårigheter och det kan förklaras genom 
att de går hand i hand med varandra och påverka varandra. Språkinlärning kan vara en orsak. En del 
adopterade har problem med skolspråket som i sin tur skapar problem i skolan. En annan förklaring kan 
vara psykiska problem som visar i koncentrationssvårigheter. Höga förväntningar från vuxenvärlden 
kan vara en stor del i att de finns minskad motivation i studieprestation hos en del. Undernäring under 
fostertiden kan vara tänkbara faktorer i den tidiga uppväxten som kan ha påverkat individens 
utveckling negativt.  
 
Råd 
Skolprestationer och utbildningsval är det viktigt att föräldrar undviker att ställa höga krav på sina barn 
när det gäller detta så det är lika för föräldrar till biologiska barn. Det som kan vara  svårare för 
adoptivföräldrar är just de förutsättningar som finns för att studera som inte behöver vara lika för 



 15

barnet som de själva. Det finns förväntningar från omgivningen och lika så från föräldrar som är 
omedvetna att barnet ska välja utbildning och yrke på ett sätt son knyter an familjens sociala 
sammanhang. Om tal och språk uppfattas som en svårighet för barnet så bör en logoped konsulteras. 
Man bör även tala med specialpedagog, skolpsykolog, barnläkare eller barnpsykiatriker om man 
misstänker att barnet har skolsvårigheter som gör att inlärningen blir jobbig eller problem på andra sätt. 
Så fort det uppmärksammas är det viktigt att ta upp det när det visar sig i form av utagerade beteende 
(Lindblad, F  m.fl. 2003)  
 
Skolstart 
Många adopterade barn kommer till sina nya familjer med traumatiska händelser i bagaget. Gemensamt 
för alla är att de varit med om minst två separationer; från den biologiska mamman och från det 
sammanhang där barnet hämtades av sina adoptivföräldrar. Därför finns nästan alltid hos adopterade en 
ökad separationskänslighet - en ovisshet, otrygghetskänsla och särskild sårbarhet, som de bär med sig 
och som kan göra sig påmind i olika situationer under hela livet. En del adopterade barn reagerar t.ex. 
starkt i samband med inskolning på förskola eftersom det påminner dem om de tidigare separationer de 
varit med om. Ibland är det lika känsligt för adoptivbarnet att börja skolan som det är att börja i 
förskolan. Hur barnet upplever det nya sammanhanget; nya vuxna att lära känna och knyta an till, nya 
rutiner och nya kamrater samt ökade krav på att lyssna till och förstå instruktioner, beror förstås på 
barnets personlighet men också på hur tidigare trauman hunnit bearbetats och läka. En del barn har 
mycket svårt att försonas med sin känsla av att tidigt ha blivit lämnad och övergiven (Hägglund, 1979).  
Det är hjälpsamt för adopterade barn och lindrar oron att få ordentlig och tydlig information om vad 
som ska hända under dagen, för att på så sätt få något så när kontroll över sin situation. Behovet av 
förutsägbarhet varierar från barn till barn men som pedagog är det en viktig aspekt att ha i bakhuvudet - 
hellre för mycket information än för lite, särskilt innan man ordentligt lärt känna barnet och dess 
behov. 
Ett osäkert adopterat barn befinner sig ofta på en känslomässig lägre åldersnivå än sina fysiska år. 
Tyvärr förekommer det att adopterade barn börjar tidigare efter sin ankomst än det borde både i 
förskola resp. skola. Anknytningsprocessen har inte fått den tid som krävs för att hinna fördjupas och 
barnen har lärt sig  tillräckligt, de sociala koderna i samspel med sina anknytningspersoner/föräldrarna. 
 
Undervisning/lärande 
Många adoptivbarn lär sig tala sitt nya språk imponerande fort. Ibland kan det gå så snabbt att 
föräldrar, lärare och andra låter sig bländas och tror att barnen på kort tid har förvärvat ett 
åldersadekvat språk. Att tala bra innebär emellertid inte att man har ett fungerande språk avseende djup 
och sen talförståelse. Man måste skilja på de olika begreppen "tal" och "språk". Sent komna adopterade 
kan alltså behöva få sitt språk grundligt testat för att man ska kunna upptäcka vilka eventuella 
svagheter och brister som finns i deras språkliga atmosfär, särskilt vad gäller begreppsutvecklingen. 
Annars kommer de språkliga bristerna att obönhörligt medföra inlärningssvårigheter främst avseende 
svenska och matematik. Dessutom kommer sannolikt problemen att ackumuleras ju högre upp i 
klasserna barnet kommer, vartefter undervisningen blir alltmer abstrakt. Svensk forskning (Hjern, 
Vinnerljung, Lindblad) visar att adopterade barn och unga vuxna tenderar att prestera sämre än 
förväntat i skolan. (MIA, 2008)  
För många adoptivbarn finns den känslomässiga aspekten på inlärning med under lång tid. Barnen har 
skaffat sig de tankestrukturer vi förväntat oss men kommer inte åt dem p.g.a. tidiga svåra upplevelser. 
Man antar (utifrån nordisk forskning) att bakgrunden med känslomässiga förluster och intellektuell 
understimulering ger upphov till en djupt liggande existentiell ångest. När adoptivbarnen ställs inför 
intellektuella och/eller sociala uppgifter, som de inte tror sig klara av, kan ångesten medföra att barnen 
försöker sig på ett undvikande beteende. De kan t.ex. spela clown eller på andra sätt flytta 
omgivningens uppmärksamhet från den uppgift de inte förmår att lösa. Som inledningsvis nämndes 
visar adopterade barn ofta en stor ojämnhet i sina kognitiva förmågor, vilket kan öka deras osäkerhet, 
eftersom de i ena ögonblicket kan lösa en uppgift bättre än de flesta i klassen men snart därefter inte 
klarar en annan till synes lättare uppgift av en annan typ. Lärare men även elever blir förvirrade av de 
skilda signaler, som barnens beteende ger och kan då uppfatta barnen som dumma eller slöa, trots att de 
faktiskt är normalbegåvade eller t.o.m. lite mer än genomsnittligt begåvade. Hur åtgärda? Här handlar 
det framför allt om det "trygghetsbygge" som föräldrarna måste fortsätta med långt upp i barnets ålder, 
men lärarna har också en viktig roll här. För att lösa upp blockeringar får man ta till speciella tekniker 
och uppgifter som passar respektive barn (se skrifterna Adoptivbarn och skolan, Tonårstiden- avsnittet 
Skolan). Vidare måste man hjälpa barnet att bygga ihop DÅ och NU - exempelvis genom att arbeta 
med en s.k livsbok (obs. varsamhet då det gäller att rita släktträd i skolan).  
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Barnet måste få en tilltro till sig själv, en känsla av att duga och att kunna påverka sin omgivning och 
att uppnå känslan av att det man gör betyder någonting. En del barn behöver också hjälp i form av 
psykoterapi.(Efter andra världskriget såg man att även högintellektuella barn, som växt upp i 
koncentrationslägren, hade oerhört svårt för att lära sig i skolan, när de skulle börja sitt liv på nytt i 
fredstid). 
På behandlingshemmet Folåsa, med särskild kompetens att arbeta med adopterade ungdomar, har man 
utvecklat en speciell undervisningsmetodik. Alla ungdomar som placerats där har haft en svår och 
ofullständig skolgång. En sammanställning av metodiken kan beställas från Folåsa skola www.stat-
inst.se/folasa. 
Utöver "adoptivproblematiken" är det viktigt att också ta hänsyn till att det kan finnas medfödda 
funktionshinder som försvårar skolarbetet. Ett adoptivbarn kan ju också ha ett begåvningshandikapp, 
ADHD, autism/asperger och dyslexi t.ex. Adoptivbarnen är överrepresenterade i gruppen med 
funktionshindrade barn, vilket inte är så konstigt med tanke på deras ofta svåra bakgrund, t.ex. mödrar 
som drack alkohol under graviditeten, bristfällig näringstillförsel under fostertiden och  efter födseln, 
förlossningsskador etc. 
FAS-diagnos (konstaterad alkoholskada) är speciellt vanligt bland adoptivbarn från Östeuropa. Via 
psykologutredningar kan man utreda om adoptivbarn har funktionshinder och det är då viktigt att 
psykologen tar hänsyn till adoptivbakgrunden. En tumregel är att inte testa/utreda för att sätta diagnos 
förrän barnet varit åtminstone 2-3 år i Sverige. 
 
Socialt/kamratproblem 
Vad som speciellt bör uppmärksammas är om adoptivbarnen dras till "fel" kamrater p.g.a. dålig 
självkänsla som härrör från dåliga skolprestationer. Det gäller ju att hävda sig på något sätt. Efter 
skolstart är risken stor att adoptivbarnen blir utsatta till följd av sitt annorlunda utseende, främst på 
orter där det inte finns så många adopterade eller invandrare. En del lierar sig med mobbare för att på 
så sätt klara sig själva.  
"9-årskris" är också något som ett adoptivbarn kan drabbas av. Vetskapen om att vara adopterad får nu 
en annan, mer existentiell dimension. Barnet förstår t.ex. hur det kan ha känts för den biologiska 
mamman att ha fått lämna sitt barn. Barnet kan känna både sorg och ilska kring detta. Det kan fundera 
över varför det blev lämnat, om mamman ännu lever i ursprungslandet, hur hon mår och om det finns 
syskon. Fundersamhet och nedstämdhet i denna ålder är på så sätt vanligt. Barnet förstår på ett djupare 
plan hur det är att vara adopterad. Föräldrarna behöver vara extra lyhörda i denna ålder, också lärarna.  
Ibland kan dock en lärare eller fritidsledare bli en extra viktig vuxen för den tonåring, som försöker 
skaffa sig referenspunkter utanför familjen. Mycket beror naturligtvis på hur ungdomen själv upplever 
sin egen kompetens i skolan. Hänger hon/han med i undervisningen och har hon/han kompisar som 
"alla andra". Har hon/han en bra lärare? 
  
Föräldrakontakt 
Adoptivföräldrar är ofta väl pålästa kring sina barns problem. Det är viktigt att som pedagog vara 
lyhörd och informera sig för att sedan kunna gå en gemensam väg med föräldrarna. Adoptivföräldrar är 
vanligen själva ambitiösa och välutbildade och ibland ställer de kanske högre krav än vad barnet har 
förmåga till. De kämpar oerhört mycket med skolarbete hemma utan att motsvarande framsteg märks i 
skolan och barnets lust att lära riskerar att försvinna. Inte sällan, som ovan nämnts, har barnet sådana 
svårigheter att riktiga stödinsatser måste till, barnet måste utredas och elevhälsan kopplas in. Det är 
också viktigt att tidigt identifiera de barn som mår bra av uppskjuten skolstart och det gäller förstås 
särskilt de som kommit till sin nya familj i lite högre ålder. Det är inte ovanligt att adoptivbarn annars 
har svårt att uppfylla målen och senare måste gå om en klass. Många föräldrar upplever att de fått 
kämpa till ett alldeles för högt pris för att få relevant hjälp för sitt skolbarn.  

2.1.20. Kamrater och vänner   
Från olika länder som Norge, Nederländerna och Sverige har internationellt adopterade goda 
förhållanden med jämnåriga kamrater och lärare under skoltiden. Thailändska adopterade visade sig i 
en studie ha en godare förmåga när det gällde sociala kontakter, till och med bättre än andra barn. Detta 
är ett område där det går mycket bra för de adopterade. Det har framkommit invändningar när det 
gäller sådana forskningsresultat som att lärare visat mer uppskattning mot barn med sådana 
förhållanden i och med att de är mer socialt anpassade att det i sin tur kallats ”positiv diskriminering”. 
Det menas att en lärare skulle ha en benägenhet att bedöma en egenskap hos en adopterad  på ett mer 
positivt sätt just för adoptionsbakgrunden. En annan mening är att föräldrar ger sitt fulla stöd än andra 
föräldrar när det gäller att stimulera kompiskontakter och att de skulle kunna hindra eventuella 
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svårigheter med kompiskontakter och för det andra kan det uppfattas som en mycket bra social förmåga 
som i sin tur visar en distans när det gäller samspel med andra (Landerholm, 2003). 

2.1.21. Förtrolighet i nära förhållanden 
Bland internationellt adopterade uppfattas det vanligen att det finns många som har det svårt att 
utveckla ett förtroende speciellt i förhållanden, i nära förhållanden. Det kan vara möjligt att en 
relationssvårighet blir aktuell när det gäller en livspartner. Det visade sig i en studie att vuxna 
adopterade som själva fått barn sällan bodde ihop med den andre föräldern till barnet. Vissa adopterade 
är mer sårbara än andra när det gäller att hålla ihop ett nära förhållande över tid. En annan tolkning är 
att de fått barn med någon som de inte haft ett förhållande med och det är begränsat antal individer. 
Adopterades utveckling kan avvika från det ”normala” mönstret vid en viss tidpunkt medan 
förhållandet kan vara mindre anmärkningsvärda och inte skilja sig från befolkningen i övrigt vid en 
senare tidpunkt. Vad som förväntas i en kultur kan den adopterades livs faser vara förskjutna vid ett 
tidigare eller senare förhållande (Lotta Landerholm, 2003). 

2.1.22. Att bli vuxen, att skaffa familj, studier och arbete  
I Sverige blir man myndig vid arton års ålder (http://sv.wikipedia.org/wiki/Myndighets%C3%A5lder). 
Det är mer oklart när man blir mer vuxen. Förmågan att tänka har förändrats redan före tonårstiden. 
När man är där används tankar som redskap för att vända sammanhang åt olika håll som att pröva olika 
idéer, att förstå tidens gång bakåt med alla dessa erfarenheter det ger och att se alla möjligheter som är 
olika. En ny förmåga uppdagas att skilja sig själv som en egen individ, speciellt från andra. Frågor som  
vem är jag? Blir en av tonåringarnas stora frågor och vem kommer jag att bli? Hormoner flödar i 
kroppen på ett nytt och främmande sätt. Det som förut uppfyllde tiden blir alltmer matt och bleknar 
bort och blir ointressant medan sådant som förut uppfyllde tankarna blir åter det stora tankegångarna. 
Den egna kroppen och dess mål som oftast är det motsatta könet som blir en första prioritering för 
dagen samt natten (Lotta Landerholm 2003).  
   Tillhörigheten utanför familjen som med kompisar har redan innan varit viktig men som senare får en 
annan betydelse. Relationen blir starkare mellan olika konflikter som utvecklas utefter det. I mångt och 
mycket kretsar det kring samma sak att hitta en partner. Som en dröm som varit mycket långvarig så 
blir det en konst att skapa relationer med sexualiteten som blir en driveld i det hela. Partner kommer 
och går och kamratskapen formas i dessa händelser och utvecklingar. Alla tankar som kretsar kring 
sexualitet och pubertetens formande blir konflikter med föräldrarna (SOU 2003:49). Redskapen för 
tankar kring sin egna sexualitet bär ungdomarna själva men föräldrarna har sina instrument för att lära 
hur de kan mottas i andra relationer. Puberteten är ett så starkt skede där det händer mycket i kroppen 
och i hjärnan som gör att de kan utmana sina föräldrar på ett sådant sätt som de inte gjort eller visat sen 
småbarnstiden. Det innebär att det kommer en andra chans att ta sig igenom konflikter och tankar kring 
att se ur en annan synvinkel och gå i konflikt om det och komma ut med en ny syn av erfarenhet men 
ändå ha behållit relationen.  
   Gång på gång så upprepas denna tid mellan årens lopp som det gjorde under småbarnstiden. Det sker 
i det lilla och i det stora och genom att föräldrarna ändå kan förstå genom sin motsträvan så kan det bli 
möjligt för den unge att kunna gå vidare fast raseriutbrott och hårda ord. Genom att bli bemött med den 
respekt som en god fas innebär (Lotta Landerholm, 2003). 
 
Den adopterades väg att bli vuxen 
Den adopterade genomgår som alla andra hormonbrus i samband med tonårstiden som utveckling av 
tankarnas rörlighet. Men för vissa uppstår problem. Många unga män som har sitt ursprung i andra 
världsdelar blir till exempel ganska småväxta. De kan se betydligt yngre ut än vad de är. Det är inte så 
roligt att vid 30-årsålder bli sedd som en pojke vilket förekommer. En annan svårighet är att vissa av 
dem som adopterats från tredje världen kommer in i puberteten tidigt. Tidigare än både svenska barn 
och de i deras ursprungsländer. Vad det beror på finns det inget svar om men det finns dock tankar på 
att det kan bero på omställningen från tillstånd av kraftig undernäring till snabb tillväxt. 
Barns krafter att överleva verkar ju vara stark. Den som varit ansatt av parasiter och infektioner tar igen 
mycket på kort tid, de som inte fått tillräckligt med mat. Puberteten verkar inträffa tidigare om barnets 
tillväxt sker snabbt  och ju mer undernärt barnet varit. Flickors identitetsutveckling är det man känner 
mest till om. Där har till exempel en undersökning visat att för över en tiondel av dem så börjar 
menstruationen redan före tio års ålder (Kats, M 1990).  
   Mellan kropp och psyke blir det en otakt emellan och mellan den adopterade själv och kompisarna. 
De första tecknen på att flickan just blivit kvinna, vilken flicka vill höra det när hon just börjat i skolan 
eller går i de första årskurserna? Mensdebuten brukar vara en känslig fråga flickor emellan. Ingen vill 
vara sist men samtidigt vill ingen vara först heller. Det är väldigt svårt att vara så långt före de andra 
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som inte ens i närheten fått mens menar Kats. Försök görs med bromsmedicin samtidigt med 
tillväxthormoner eftersom slutlängden hotar att bli kortare. Det kan hjälpa med medicinerna men det är 
en besvärlig ingångsväg att ta i pubertetens väg. Det blir självklart extra svårt att godta kampen för att 
duga med sin kropp och lita på utvecklingen.  
   Känslor av oro och uppror som hormonförändringarna hör till och som tidig pubertet betyder och 
som kommer före kompisarnas men även innan tankemönstret hunnit utveckla sig och mogna så att 
man kan förstå mer i komplicerade situationer. Människor emellan kan språk ses som ett näringsflöde. 
Ljuden för kontakt blir hörbara medan orden blir osynliga. Även denna form av näring som ljud och 
kontakt kan slukas för den som levt i undernäring vad gäller form av ömsesidighet. Tillväxten kan även 
här gå snabbare än tänkt vad det gäller psyket att hinna smälta och göra till sitt på ett meningsfullt sätt. 
Problem med språket kan en del adoptivbarn få, de kan prata mycket och ha ett rikt ordförråd men 
förstår inte riktigt ordens innebörd. Orden gör inte sin rätt i och med att kommunicera med tankar och 
utåt mot andra. Pubertet som börjar för tidigt och ett språk som låter mer välutvecklat än den som talar 
är kan leda till en risk att bli feltolkad och låta mer vuxen än sin riktiga ålder.  
   Som barn och även som ung är man så ivrig att utforska ny mark liksom senare med att hämta in 
förlorad mark. För många går det att hitta språk och huvudet får senare i tonårstiden chansen att 
utvecklas till att vara så flexibel som möjligt (Lotta Landerholm, 2003). 
 

3. Metod 
Kapitlet handlar om hur jag gått tillväga i min undersökning. Inledningsvis tar mitt val av metod upp, 
där jag bland annat motiverar varför jag valt den kvalitativa metoden. 
Sedan står det hur jag gjort min litteratursökning, sedan rörande mitt urval och bortfall. Intervjutillfället 
och tillvägagångssättet besktrivs vidare även analys. Kapitlet tar sedan upp tolkningar, validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet och avslutas med etiska överväganden. 

3.1. Val av metod 
Min studie är av induktiv art. Jag har utifrån mitt intervjuarbete och det material jag fått fram valt hur 
jag teoretiskt ska belysa detta (Larsson, 2005). På detta sätt har jag kunnat vara mer flexibel och öppen 
för det som mina informanter gett mig. Om jag istället skulle ha valt mina teoretiska perspektiv innan 
min datainsamling skulle risken funnits att jag blivit alltför låst vid detta (Gilje/Grimen, 2006).  
 
Jag valde en kvalitativ metod. Detta ansåg jag skulle ge mig en mer ingående bild av informanternas 
upplevelser kring sin adoption och tankar kring sin identitet. Jag ville med uppsatsen få en bild av varje 
individs identitetsformning och därmed få varje informants egen beskrivning och upplevelse kring 
detta och kring sitt mående.  
 
Intervjuerna skedde via MSN Messenger och Facebook på grund av att jag inte hade möjlighet att 
komma åt informanter ute i samhället. Det är svårt att gå ut på stan och välja de man tror är adopterade 
vuxna.  Det finns fördelar och nackdelar med datainsamlingsmetoder. När intervjuerna skedde via 
MSN Messenger och Facebook kunde jag inte se kroppsspråket hos informanterna. Däremot kunde de, 
utöver vad de beskrev i skriften, visa smileys om de var glada eller ledsna. Vidare kunde det kanske 
vara svårare att uttrycka sig i skrift och kanske sade informanten allt han/hon skulle ha sagt om 
intervjun hade skett genom att vi träffats, då det kunde ha blivit så jättemycket att skriva. Självklart kan 
det vara så att även informanten hade lättare att uttrycka känslor och upplevelser skriftligt exempelvis 
på grund av att han/hon i en sådan situation kände sig mer anonym.  

3.2. Litteratursökning 
Litteraturen till min undersökning söktes via högskolans databas LIBRIS. Sökorden jag använde mig 
av var adopterad, identitetsformning, adoption och adoptivbarn samt vuxen adopterad. Vid den 
litteraturen kunde mer material finnas som kunde vara betydelsefull i min undersökning. I och med 
detta tittade jag på olika referenser som fanns i litteraturen och vidare kunde det finnas ytterligare bra 
material att välja. Vidare användes SOU-rapporter och lagrum som jag hittade på regeringens hemsida. 
Jag har även valt ut rapporter från socialstyrelsen som publicerats på deras hemsida. Vidare har även 
tidigare kurslitteratur rörande teori och metod använts. 
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Jag har förhållit mig kritisk till litteraturen och forskningen. Jag har försökt att ta så ny forskning som 
möjligt och i de fall där forskningen är äldre har vi ändå ansett att de gett ett bra exempel på hur det 
kan se ut. 

3.3. Urval 
Undersökningen bygger på fem intervjuer med adopterade från Indien och Sri Lanka.  Jag ville ha en så 
enhetlig grupp som möjligt och därmed valde jag att intervjua adopterade från Sri Lanka och Indien. 
Sri Lanka och Indien var under 1970-talet de största adoptionsländer varifrån barn kommit och idag 
befinner sig i det ålderspann jag har i min undersökning och jag själv är adopterad från Sri Lanka och 
därför valde jag det landet. Jag valde att åldern hos de adopterade i undersökningen skulle vara mellan 
20 och 35 år. Detta då de flesta vid den åldern är relativt klara med vilka de är och har större förmåga 
att reflektera över vad de varit med om i livet och över sin identitet. Att valet blev upp till 35 års ålder 
var då en avgränsning som behövdes ske i och med undersökningens tidsbegränsning och då är det 
under dessa tio år de flesta har börjat sitt självständiga liv med till exempel arbete och familj. 
 
Jag kontaktade Folåsa behandlingshem där flickor och pojkar mellan 13 och 18 år med psykosociala 
problem (relations- och anknytningsproblem) samt med inslag av kriminalitet och missbruk. Efter 
särskild prövning kan Folåsa också ta emot ungdomar som fyllt 18 år på behandlingsavdelningarna. 
Folåsa har särskild kompetens att ta emot adopterade barn.  
För hjälp att hitta informanter med de hade ingen möjlighet att hjälpa mig men tyckte i alla fall det 
verkade intressant. Jag la ut en intresseundersökning på Facebook att de som var adopterade skulle ta 
kontakt med mig o.s.v samt min blogg och det var ett par stycken, väldigt få. Jag gick i skolan med ett 
par stycken som var adopterade som jag sökte upp på Facebook och de ville gärna vara med. Urvalet 
blev då inte helt slumpmässigt utifrån det faktum att jag kontaktade folk som fick ta kontakt med mig.  
Det är vanligare med urvalsundersökningar än totalundersökningar inom den kvalitativa forskningen 
(Svenning, 2000) och jag gjorde, som framgått, en urvalsundersökning, det vill säga jag har intervjuat 
några få av ett stort antal människor (Svenning, 2000).  
 

3.4. Bortfall 
I min undersökning var det sju stycken som svarade och ville delta. I och med det så var det ett bortfall 
på 2 personer.  
 
Via meddelandet jag skickade ut via Facebook och min blogg är det svårt att redogöra för bortfallet då 
jag inte vet hur många som är adopterade från Sri Lanka och Indien och som är inom ramen för min 
undersökning. Jag blev kontaktad via Facebook och min blogg av de som sett mitt meddelande som 
idag är vuxna. Det är omöjligt att se hur mycket bortfall det är, svårt att veta vilka som kanske känner 
någon som är adopterad men inte tänkt på att förmedla.  
 
Bortfall skedde av två informanter då de inte skickade tillbaka sina svar till mig.  
 

3.5. Intervjutillfället 
Intervjuerna som egentligen inte var rena intervjuer skedde via mail med informanterna så de kunde 
sitta och ta frågorna i deras takt och ha några dagar på sig att svara. Genom intervjuer kan till exempel 
information fås ur informanternas perspektiv (Kvale, 1997) vilket var vad jag önskade.  
 
När intervjuerna skedde via MSN Messenger så ställde de frågor till mig om hur de kunde svara på 
frågorna om de ville svara på ett sätt fast frågan kanske inte var specifik utan en följdfråga. Några av 
informanterna ville att jag satt vid datorn ifall de undrade något och kunde ställa frågan direkt via 
MSN.  
Intervjuerna skedde efter den intervjuguide jag utformat där frågor ställdes utifrån barndom, tonår och 
vuxenliv. Jag försökte att utforma frågorna så öppna som möjligt. Vanligt är att intervjuguiden formas 
efter exempelvis teman som är kopplade till frågeställningen (Larsson, 2005). Det var något jag gjorde 
då syftet bland annat handlar om att se vad som kan ha påverkat i barndom, tonår och vuxenliv och jag 
hade teman i form av identitet. Utifrån detta ställdes frågor kring barndom, tonår och vuxenliv som 
format dem till vad de är idag.  
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Då jag är adopterad kan ha kommit att påverka intervjuerna. Kanske tyckte informanterna att det var 
bra att den som ställde frågorna själv var adopterad.  
 

3.6. Tillvägagångssätt 
Jag kommer att lägga upp intervjuerna en och en för att de var så få, så kan man få en överblick av vad 
varje person svarade eftersom det annars skulle bli så pass lite eftersom de var bara fem stycken.  

3.7. Analys och tillvägagångssätt 
Efter att intervjuerna var klara så sammanfattade jag dem. Därefter gjordes teman efter huruvida 
informanterna formats i sin identitet, om de varit intresserade av sin identitet eller om de inte tänkt på 
det så mycket och gått efter familjens uppväxtvillkor. Anledningen till den indelningen var att dessa tre 
kategorier kunde ses utifrån materialet. Detta delades sen upp under mina huvudteman, barndom, tonår 
och vuxenliv. Barndom, tonår och vuxenliv är även en del av en av mina frågeställningar och knyts 
sedan an till denna. Under varje tema fördes informanter med liknande berättelser samman i kategorier. 
Materialet blev på så sätt lättöverskådligt och väl strukturerat.  
 
Då jag sammanställt vad informanterna sagt mer koncentrerat är analysmetoden jag använt mig av 
meningskoncentrerat (Kvale, 1997). Jag ansåg den passa min studie utmärkt då jag ville se vilka 
faktorer som kan påverka identiteten eller inte påverka identiteten. Genom denna mailmetod  kunde jag 
belysa faktorer som kan ha haft påverkan på denna. I analysen ska fokus vara på särskilda 
frågeområden eller teman. Dessa ska knytas till undersökningens syfte och dess frågeställning 
(Larsson, 2005). Detta är något jag gjort då jag utgått från barndom, tonår, och vuxenliv, vilka är mina 
huvudteman i resultat- och analysavsnittet. Detta är exempel på hur jag har kopplat det till mitt syfte. 
Jag har även skrivit hur informanterna mått och hur de mår eftersom jag avser att se huruvida 
identiteten är kopplad till psykisk hälsa.  
 
Jag valde att ha resultat och analys tillsammans eftersom jag ansåg det blir mer sammanvävande. 
Dessutom valde jag att i resultat- och analyskapitlet även ha med en sammankopplande analys, då jag 
ville få en mer enhetlig bild av informanterna och eventuella faktorer som kan ha påverkat identiteten 
eller inte påverkat identiteten. Genom det kunde jag se till hela individen från barndom till vuxenliv 
och se om det fanns likheter dem emellan. De slutsatser jag kom fram till står att läsa i den 
sammankopplade analysen.  

3.8. Tolkningar 
Kritik finns mot intervjutolkningar eftersom människor tolkar betydelser i intervjuer på olika sätt på 
grund av min förförståelse. Analysen i min studie skedde utifrån de teorier och den tidigare forskning 
jag tidigare skrivit om samt egna tolkningar. Mina egna tolkningar redogjorde jag för och motiverade 
och därmed framkom det hur dessa hade skett. Enligt ovan skrivna kan jag aldrig vara helt säker på att 
ett helt fullständigt korrekta tolkningar gjorts, men då jag beskrivit mina tolkningar informeras läsaren 
om detta och kan bilda sig en uppfattning.  

3.9. Validitet, Reliabilitet, Generaliserbarhet 
Validitet innebär att man verkligen mätt det man avsedde (Svenning, 2000). Jag avsåg att se hur 
adopterade formar sin identitet utifrån deras egna värderingar eller om de formats helt av sina 
adoptivföräldrar och hur det är kopplat till psykisk hälsa. Genom att jag intervjuat adopterade och på så 
sätt fått deras upplevelser. Jag har fått reda på hur det kommer sig att en del formar sin egen identitet 
och andra inte, vilket jag avsåg med studien. Jag har dock inte funnit några specifika detaljerade 
faktorer till detta, utan det har varit väldigt individuellt. 
 
Reliabilitet handlar om tillförlitlighet i studiens resultat. Om samma studie skulle göras igen med 
samma förutsättningar skulle resultatet bli detsamma (Svenning, 2000). Mitt resultat utifrån 
intervjuerna är tillförlitligt eftersom informanterna har berättat om deras upplevelser. Gällande de 
intervjuer som skedde via mail och MSN Messenger utgår jag ifrån att det var de personer som uppgett 
att de ville vara med i undersökningen som svarade på frågorna. Visserligen kan jag inte veta fullt ut, 
men jag utgår från att det var de personerna eftersom de hade meddelat intresse för medverkan och 
därmed med stor sannolikhet ville deltaga. Jag tror inte att någon annan intervjuades och utgav sig för 
att vara dem. Studiens reliabilitet är inte lika stor utifrån det faktum att jag inte gav informanterna en 
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definition av vad jag menade med identitet. Det skulle ha ökat reliabiliteten i studien men då avsåg jag 
att få deras egna definitioner av identiteten gjordes inte detta. Jag skulle kunna gett dem min definition 
ändå, men det var inte vad jag åsyftade. Eftersom resultatet tolkas skulle analysen kunna skilja sig åt 
beroende på vem det är som tolkar materialet om studien skulle göras igen. Troligen skulle i princip 
samma resultat utifrån intervjuerna kunna ges i och med att det är informanternas upplevelser som 
berättas.  
 
Generalisering handlar om att generalisera från de som medverkat i undersökningen till 
totalpopulationen (Elofsson, 2005). Med min studie åsyftade jag inte att generalisera utan att 
exemplifiera. Jag ville exemplifiera hur det kan se ut för en del som är adopterade från Sri Lanka och 
Indien. Jag kan därmed inte säga att det resultatet jag fått fram i min undersökning stämmer på de flesta 
adopterade. Informanternas faktorer gick inte att generalisera, de skilde sig åt och var individuella. För 
majoriteten av mina informanter fanns det ingen koppling mellan psykisk hälsa och om de längtade 
eller inte. Jag kan dock utifrån det inte generalisera i vidare bemärkelse, då jag har för få informanter, 
men jag kan exemplifiera.  
 

3.10. Etiska överväganden 
 
Jag har utgått från Vetenskapsrådets fyra etiska punkter i min undersökning (Vetenskapsrådet, 2007).  
 

- Informationskravet: de som är berörda av studien ska informeras om dess syfte, att 
deltagandet är frivilligt och att de närhelst de vill kan avbryta undersökningen. Jag 
informerade i meddelandet om syftet i min undersökning. 

 
- Samtyckeskravet: de som är med i undersökningen får själva bestämma över sitt deltagande. 

Alla som deltog i min undersökning gjorde det frivilligt och ville vara med i studien. 
 

- Konfidentialitetskravet: deltagarna ska vara anonyma. Jag skrev i meddelandet att deltagarna 
skulle vara anonyma i undersökningen. 

 
- Nyttjandekravet: den information som fås gällande enskilda personer får enbart användas för 

undersökningen. Detta fick informanterna information om när intervjuerna skulle göras. 
 
Via missivet informerades informanterna om studiens syfte samt anonymitet. Vid intervjutillfället 
upprepades anonymitetspunkten. Informanterna informerades även då om att de när som helst de ville 
kunde de avbryta intervjun och att de inte behövde uppge varför. Vidare att intervjuerna endast skulle 
användas för min undersökning.  

4. Resultat och Analys 
Kapitlet kommer inledas med definitioner av upplevelser. Därefter kommer resultatet och analysen 
under teman barndom, tonår och vuxenliv.  
 
Intervjuer gjordes med fem informanter, jag kallar dem för Jennifer, Lena, Olivia, Lovisa och Pontus. 

4.1. Barndomen 
Svenska studier visar att majoriteten av adopterade har eller har haft tankar rörande sitt biologiska 
ursprung, men att detta har varit i olika stor utsträckning, till exempel är det en liten del som tänkt på 
det väldigt mycket (Irhammar, 1997; Irhammar&Bengtsson, 2004). Detta stämmer överrens med det 
som mina informanter har berättat.  
 
Jennifer 32 beskriver sin barndom som en berg och dalbana. Hon var 8 månader när hon kom till 
Sverige och växte upp i en liten stad med sin pappa. Hennes mamma och pappa skildes strax innan hon 
kom till Sverige. Jennifers pappa blev snabbt populär i det bostadsområde de bodde i av alla familjer 
likaså Jennifer såklart. Det var en bra gård och mycket barn. Dagis låg ett stenkast från gården och det 
kändes så bra att ha nära. När Jennifer slutade på dagis flyttade hon och pappa 9 kilometer från stan 
och då kändes det lite tomt att inte ha sin trygga plats på dagis längre. Mellan 5-6 års ålder var Jennifer 
på dagis medan hennes jämnåriga blivande kompisar gick på förskolan. Jennifer gick inte på någon 



 22

förskola utan brukade cykla förbi och se de andra barnen där inne och önska att hon också fick vara en 
av dem. Mellan 7 årsålder och uppåt fann Jennifer många kompisar som kom och gick. Hon genomgick 
en svårighet när hon kom upp i tredje klass som följt henne ända upp till vuxen ålder. Hennes inlärning 
och målmedvetenhet sjönk drastiskt. 
Tonår 
Hon var en av de få som älskade att gå i skolan men plugga var inte så roligt för att hennes liv gick ut 
på att ha roligt och leka med kompisar. Hennes fritidsaktiviteter var friidrott som var en stor del i 
hennes liv. Hon gav upp allt för sin fria tid. Hon hängde med ett gäng som inte var i skolan utan drog 
på stan istället och hon hängde på de andra kompisarn. Jennifers pappa fick höra att det gick trögt i 
skolan genom kvartsamtalen men han litade på sin dotter och trodde att det bara var en fas. Men skolk 
och alkohol kom in i bilden och cigaretter och vipps så var man inne i cirkeln att duga som Jennifer 
beskriver. Hon hade ett fåtal bra lärare som hon gillade och som accepterade henne som hon var men 
samtidigt hade hon respekt för dem för de sa alltid till henne att skärpa sig och tänka sig för med 
glimten i ögat. Hon kände att de tyckte om henne. Sista terminen i 9:an vände det åt det bättre hållet 
och Jennifer mognade drastiskt och lämnade de sk vännerna bakom sig och brydde sig bara om skolan 
och sin pojkvän och det gjorde att lärarna fick en helt annan syn på Jennifer och hon höjde betygen från 
2,1 till 2,8 men kom i alla fall inte in på det hon ville nämligen Mediaprogrammet. I stället gick hon ett 
annat program och genomled 3 år och det var okej men inte bra men hon tog i alla fall studenten.  
Hon önskade att lärarna vågat prata mer med henne och att hon skulle ha kunnat bli något bättre än 
bara den där de hackade på. Och hon önskade att hon själv frågat mer och bett om hjälp men satt tyst 
istället och levde rövare på rasterna men samtidigt älskade hon skolan och att få komma ut bland 
kompisar och så… 
 
Vuxen 
Jennifer kan känna en irritation idag just för att i den stad hon bor i har det kommit mycket invandrare 
och hon själv är absolut inte rasist men kan bli irriterad på omgivningen som tar henne som en 
invandrare och tittar på henne under lugg när hon går in i en affär och det känns kränkande. Hon själv 
känner sig som den mest svenska tjej som helst. I dag är hon en drivande tjej i livsmedelsbranschen och 
trivs jättebra med det. Hon jobbar heltid och är mestadels ledig på helgerna och är med familjen. Hon 
har en man och 2 barn på 5 och 7 år. Hon tänker inte så mycket på sitt hemland, hon bygger upp det 
hon har idag. Jennifers adoptivpappa är nygift med en jättemysig dam som Jennifer kommer jättebra 
överrens med. Att inte ha haft någon adoptivmamma har inte känt så himla jobbigt men det beror just 
på att Jennifers pappa haft sina systrar som varit som Jennifers mammor och det är guld värt. 
 
Lena 27 beskriver sin barndom som ganska normal och välmående. Hon var en riktigt familjegris som 
hon beskriver sig själv, var mycket hemma med mamma, pappa och sin äldre storasyster även hon 
adopterad. Hon älskade att vara hemma med sin familj. Hon hade dem med sig överallt, de gjorde allt 
tillsammans. Hennes familj och släkt var öppen med hennes adoption och så länge hon minns så har 
hennes mamma och pappa berättat om allt vad hennes adoption innebar och hon har även varit ner till 
sitt hemland och sett sin hemkultur. 
 
I tonåren var Lena som ett lamm som mormor beskriver henne, hon var med i olika föreningar som 
scouterna och hon gick på musikskolan och spelade piano och det var hennes tonårstid mer eller 
mindre. Lenas identitet formades under hennes tid i familjen och den familj hon fick inom musiken och 
i naturen, alla hennes vänner hade samma intressen som henne och det blev hennes gemenskap. Det var 
många i klassen som gjorde uppror och hade en jobbig tonårstid med revolter mot föräldrar och lärare 
men hon anser sig vara skonad från det och det är tack vare att hennes familj var så omtänksamma och 
ställde upp i vått och torrt, de fanns alltid till hands och var med i hennes aktiviteter som hon beskriver 
som en trygghet. Identiteten formades efter hur hennes adoptivfamilj uppfostrade henne och hennes 
syster.  
 
I vuxen ålder  har hon nu själv tagit över som ledare i scoutföreningen och det trivs hon mycket bra 
med. Hon har bott kvar i sin stad och har inte långt till sina föräldrar eller syskon. Hon har egen familj, 
är gift och har ett barn på 4 år och mår så bra man bara kan. Hon har alltid följt sitt hjärta och det är 
tack vare det som hon fått en sådan trygg identitet som hon har idag. 
      
Olivia 35  år växte upp långt ute på landet och hon var ensambarn och hennes adoptivföräldrar gjorde 
inte så mycket, hon fick hjälpa till mycket i hemmet vilket inte hennes kompisar i skolan behövde göra. 
Hennes föräldrar var något äldre än hennes kompisar och det var lite jobbigt för de var lite väl 
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överbeskyddad. Ibland var det skönt att hennes mamma och pappa var överbeskyddande tyckte Olivia 
för det gjorde att hon tog ett steg tillbaka när hon ville ta ett steg längre. 
 
I tonåren ville Olivia testa att leka med andra kompisar ifrån stan men de sa hennes föräldrar nej till 
och hon fick heller inte pröva på fritidsaktiviteter i stan vilket gjorde henne så ledsen och lite hämmad. 
Hon skrev mycket dagbok och gick sedan på eget initiativ till kuratorn på skolan där hon berättade hur 
hon kände att hon kanske skulle behöva göra något dumt för att visa att hon kunde ta hand om sig. Men 
kuratorn tog ett beslut och ringde till Olivias föräldrar och berättade precis vad Olivia berättat för 
henne och de blev så ledsna och besvikna på sig själva att de inte lyssnat till sin dotter. Kuratorn följde 
med Olivia hem och satt med hela familjen och pratade och gick igenom hur de kunde komma på bra 
lösningar i och med att de bodde så långt ute på landet så det blev lite omorganisation i familjen men 
inget som inte förde något positivt med sig. De lät sin dotter börja på olika fritidsaktiviteter och leka 
med andra kompisar och de köpte henne ett busskort och litade på sin dotter och de gjorde att de kom 
varandra närmare. För Olivia var detta en jättestor vändpunkt i hennes liv, det var så mycket som 
förändrades i samband med att hon fick hjälp av kuratorn. Nya dörrar öppnades för henne och hon fick 
ett bättre självförtroende och hon kämpade för sina tonår och fick det bra, ibland kan hon tänka på vad 
som skulle ha hänt om hon inte fick göra allt detta. Olivia var alltid omtyckt av alla och alla betraktade 
hennes som vilken unge som helst. 
 
I vuxen tillvaro är hon en glad kvinna i sina bästa år som hon beskriver. Hon är nu föräldralös, hennes 
föräldrar gick bort för ett par år sedan och det var en tung tid i hennes liv men hon har gått vidare och 
hon fick sitt föräldrahem och bor nu där själv med sin dotter. När hon fick sin dotter kände hon ett 
sådant starkt band som hon inte trodde var möjligt och nu kan hon till en viss del förstå sina föräldrars 
överbeskyddande av henne.  
 
Lovisa 30 år växte upp mitt i huvudstaden i en finare förort och hennes adoptivföräldrar jobbade högt 
upp i de högre klasserna. Lovisa var alltid den som gick i första hand och hon fick följa med på fina 
tillställningar. Hennes pappa brukar blinka och skoja med Lovisa med att säga ” nu tar vi och tar på oss 
pyjamasen och sitter framför brasan och äter glass hela kvällen” men så blev det ju aldrig. Hennes 
föräldrar var karriärsfolk och jobbade jämt även när det egentligen var lediga. Lovisa fick tidigt 
utbildning och hon lärde sig snabbt, de var för att hon kom från ett annat land hon var så bra på allt, sa 
omgivningen. Lovisa sög i sig allt hon fick lära sig och hon var mycket tidig. Fröken som hon hade i 
grundskolan gillade henne skarpt eftersom hon var så flitig. 
 
Tonåren var en ganska schysst tid som hon beskriver den, eftersom hennes adoptivföräldrar var 
bortbjudna ganska ofta så fick hon följa med vilket de andra barnen också fick göra som hade sina 
föräldrar i den högre klassen. De brukade kunna ta ett glas då och då och på det viset kände de sig 
ganska vuxna. En gång blev Olivia ganska onykter men hennes föräldrar sa inget om det, utan lät det 
rinna ut i sanden. Oliva formade sin identitet till något hon egentligen inte var en överklass tjej som 
fick allt hon pekade på. Utan alla märkeskläder och fina frisyrer så var jag inte Olivia, beskriver hon. I 
skolan var hon bland de populäraste men mest hatad av de andra flickorna som var medelklasstjejer 
som inte levde upp till hennes nivå. Ibland kunde jag önska jag var en av dem så jag slapp alla måsten 
och påklistrat låtsasansikte, säger hon. Jag fick aldrig bli den jag ville vara för jag var för feg beskriver 
Olivia. Hennes tonår var jobbiga och hon fick bli vuxen alltför fort. Identitetskrisen fick hon genomgå 
själv genom att testa sig fram och läsa tidningar för hennes föräldrar hade aldrig tid att sitta med henne 
och prata om livet, läxor och framtiden. 
 
I vuxen ålder kan hon nu se tillbaka och se hur hennes identitet formades efter hur hennes 
adoptivföräldrar ville att hon skulle uppfostras och bli. Hon utbildade sig på löpande band och är idag 
chef inom företaget Eriksson och reser mycket och får se världen, hon jobbar mycket och annars är det 
vänner som tar hennes tid mest men de flesta börjar att skaffa sig familj nu men hon är inte där ännu 
utan vill vara ensam och göra sådant som faller henne in. Hon ser sig själv som ganska ego och gör 
sådant som bara hon vill. Hennes föräldrar jobbar ännu men har trappat ner och är mest i deras 
sommarhus i Italien. En dag ska hon skaffa familj men inte ännu.  
 
Pontus 27 år växte upp med sina adoptivföräldrar i en liten stad. Han var storebror och fick två 
småbröder som kom till på naturlig väg. Hans adoptivföräldrar var harmoniska och väldigt snälla och 
hans familj har alltid kommit bra överrens. Han kramade alltid sina föräldrar när han gick ut fast hans 
kompisar stod och väntade.  Hans föräldrar har alltid gett honom och hans syskon mycket kärlek, och 
han har alltid kommit överrens med sina bröder som han bevakat och skyddat. Syskonkärleken är varm 
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och Pontus beskriver att de alltid höll ihop, kompisar och syskon fick alltid vara med. Omgivningen 
tänkte inte på att jag var adopterad jag var en av dem, beskriver han och det kunde vara någon gång 
som han tittade på kort och såg på sig själv att han såg annorlunda ut men inget han grubblade på. I 
skolan var han duktig och han älskade idrott och han var mycket med sina kompisar. Han var den enda 
adopterade i hans klass men det fanns fler i andra klasser. Grundskolan var den lugnaste tiden i hans 
liv, han kände sig sedd och trygg när han lärde sig räkna och skriva och kände lärarnas stöd. Matten var 
klurig för Pontus så han fick gå på stödundervisning och det gjorde susen, han fick den lugna miljö att 
sitta och tänka i lugn och ro och på det sättet lärde han sig och kom vidare. Pontus fritidsfröken var 
klippan under grundskoletiden, hon fanns alltid där och hon kunde se på honom om han var lite dyster 
någon dag och fick honom alltid på gott humör. Det var skönt att ha lite olika lärare även på 
grundskolan så man fick ett annat perspektiv utifrån de olika inlärningssätten menar han.  
 
I tonåren när han började i sjuan så märkte han skillnad på sig själv och det var att han var så kort i 
växten. Han hade inte tänkt på det innan men nu syntes det så väl och det kändes ganska jobbigt att de 
andra pojkarna växte om honom så snabbt och blev mer snygga som han beskriver. I den här perioden 
så följde han med sina kompisar på gym och tränade tre gånger i veckan men det blev fyra och fem 
gånger i veckan till slut. Han tränade hårt och det visade sig på kroppen, man han byggde muskler. 
Hans kompisar tyckte att han tränade för mycket men han ville inte lyssna utan tränade och tränade. På 
kvällarna var han med kompisarna och pluggade ganska hårt. Hans föräldrar märkte en viss skillnad på 
sin son och pratade med honom men han sa att det var lugnt och ville inte prata mer om det. Han kunde 
däremot prata om tjejer och känslor med sina adoptivföräldrar och det gjorde gott för det var många 
som inte kunde prata med sina föräldrar om sådant.  Sommaren när Pontus slutade 9:an ville han åka 
ner till Indien och se landet så hela familjen åkte ner och det var bland de häftigaste han varit med om. 
Alla såg ut som honom, han kände sig stark när han var i Indien. Hans föräldrar stöttade honom och 
visade från vilket barnhem de adopterat honom ifrån och vilka platser de varit på och det var en livs 
resa. Det var som att komma hem men ändå inte. Han sökte sitt inre och lyssnade på vad kroppen sa. 
När han kom hem från Indien så var han så lugn inombords och han träffade sina vänner mer och kände 
att han inte var så olik dem trots att han var ganska kort men han var en av dem och så goda vänner 
som han hade ville han inte mista. När han kom upp i gymnasiet så pluggade han ekonomi och det var 
hårda fyra år men det var det värt. 
 
I vuxen ålder är han pappa till två pojkar och han jobbar på bank och livet är bra för honom. Han och 
familjen åker ner till Indien lite då och då. 
Livet går för varje dag och man lever bara på, men nu är det en ganska skön tid. Pontus pojkar är 5 år 
gamla och ska sluta på dagis om 3 veckor och sedan börja på 6-års till hösten och det är spännande. 
Han ser på pojkarna och ser sig själv i dem och det är så fantastisk känsla beskriver han. Ibland kan det 
komma över mig att jag ser annorlunda ut och att jag blir betraktad som utlänning  i och med 
invandringen. I jobbet speciellt då det kan komma in äldre människor som pensionärer och få en blick 
när det står en ”neger” i kassan, men när jag börjar prata med dem så mjuknar de en aning, det kan 
kännas pressande för Pontus.  

4.2. Slutsatser 
Följande slutsatser har jag kommit fram till: 
 

• Jag ser inte att det finns allmänna faktorer utifrån informanternas upplevelser genom livet som 
kan ha påverkat deras identitet. Men det finns faktorer som påverkat för enskilda informanter, 
till exempel har identiteten för någon berott på någon stark upplevelse som gjort att de formats 
på just det sättet, medan det för någon annan berott på andra händelser i exempelvis familjen. 
För en informant har familjeförhållandet varit den faktor som har påverkat att personen inte 
formats efter sin egen person utan utifrån adoptivföräldrarnas uppfostran och att informanten 
känt sig trygg i sig själv. Det som för någon har påverkat att de var adopterad kan ha format 
deras identitet fast den påverkan märks inte markant.  

• Det är väldigt individuellt om det finns en koppling mellan psykisk hälsa och 
identitetsformningen. För vissa av informanterna finns ett samband, men för majoriteten har 
det psykiska måendet en viss del i identitetsskapandet. För en del kan alla tankar kring 
adoptionen och upplevelser forma dem i en annan riktning än vad det annars skulle ha gjort. I 
skolåldern händer det mycket, speciellt kan de bli påmind om att de har ett annorlunda 
utseende både på gott och ont. Samtidigt har skoltiden format dem i och med deras lärare som 
funnits där och stöttat dem. Att de skapar utifrån dem själva och formar sitt framtida mål till 
den dag de står ute i samhället och förhoppningsvis veta vad de vill med sina liv.  
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• Då jag haft flest kvinnor i intervjustudien och en man har jag kollat om det funnits någon 
skillnad och det en liten del kanske att i den familjen han uppfostrades så var det en varm 
öppen kärlek som format honom som en varm och mjuk kille som tar hänsyn till andra 
människor och vill alla väl, att han blivit omtyckt pg a att han varit så omtänksam. För att vara 
kille och ha en sådan öppen relation med sina adoptivföräldrar. Kvinnorna kan ha varit mer 
försiktig när det gäller känslor angående adoptionen i rädsla för att såra sina adoptivföräldrar.  

4.3. Diskussion 
En fråga jag ställde i inledningen var är adoption en faktor i sig påverkar identitetsutvecklingen och 
den psykiska hälsan?  Jag anser att detta är möjligt. När man är adopterad och blir uppfostrad av en 
adoptivfamilj så finns det en förmåga för de föräldrarna att uppfostra på det sätt som de vill och har 
blivit uppfostrade och det kan gå upp till en viss ålder kan det ta stopp för där är man olika och den 
adopterade är en helt annan individ och har det i sig och om föräldrarna då tar ett steg bakåt och låter 
sitt adoptivbarn få denna tid och acceptera vad som händer inombords och vara ett bollplank för denne 
så tror jag att det skulle ge mycket respekt och tillit.  
 
 
Som internationellt adopterad har jag fått se och höra mycket som gjort att jag funderat på varför jag 
får dessa frågor ställda till mig. Om jag vet vilka mina riktiga föräldrar är och om jag varit i mitt 
hemland. Jag har träffat andra som är adopterade och funderat på vad som skiljer dem ifrån mig? När 
de växte upp och formades till de personer de är idag, vad var det som fick dem att bli vad de är idag? 
Fick de order från föräldrarna att söka in på en utbildning som de valde eller följde de sin egen känsla 
på vad de kände att söka in på, det som var rätt? Hur har deras identitet formats i uppväxtåren och hur 
blev deras identitetsformande? Tankar som kommit upp vem man är? Tankar som att veta vad man vill 
i livet. Val som man gör. Vad gör mig annorlunda från mina svenska vänner? Jo det har sin trygga 
familjehistoria bakom sig och rita upp sitt släktträd men det kan inte jag, jag får börja med att rita mitt 
eget släktträd från mig… 
 
Många internationellt adopterade har ett utseende som skiljer sig från den svenska majoriteten. De 
”icke skandinaviska” utseendet relaterat till diskriminering som kränkning har adopterade fått erfarit 
finns det rapporterat. Erfarenheter och diskriminering och rasism finns det bra kunskap och stöd liksom 
identitetsproblem som är relaterat till det fysiska utseendet som utgör riskfaktorer för normbrytande 
beteende (Bimmel m.fl., 2003). Även om det finns enskilda individer som upplever problem behöver 
inte det betyda att detta skiljer sig från en svensk normalgrupp. I en studie som gjordes 1999 av 
Cederblad m.fl. (1999) att av 211 adopterade som var mellan 13-27 vid intervjutillfället visade att de i 
genomsnitt hade en mer positiv självbild än en svensk normalgrupp. 
 
Nu hade jag bara 5 informanter vilket är väldigt lite. Det är svårt att utgå ifrån fem informanter men jag 
får utgå ifrån deras historia och visst ser man perspektiv på deras identitetsformande. Jag kan inte se 
utifrån mina informanter att de tillhör statistiken över de som är deprimerade (Bimmel, 2003). Visst 
alla kan må dåligt olika perioder beroende på vissa faktorer men ingen av mina har direkt mått så pass 
dåligt att de kommit med i statistiken. En av informanterna mådde dåligt på grund av sin kortväxthet 
men det finns ju även svenskar som är kortväxta och har mått dåligt av det under en period men som 
sedan gått vidare. Det som varit jobbigt för kvinnorna i deras tonårstid är att det blev utvecklade tidigt 
och det kunde kännas jobbigt att vara först men sedan när det lagt sig så kunde det vara ganska häftigt. 
På högstadiet var det status för vissa att vara tidigt utvecklad.  
 
Gemensamt för alla är att deras vänner betraktat dem som vilken vän som helst att de är helsvenska och 
att de själva sagt att de inte tänker på att deras vän är mörkhyad. Även de är ju uppväxt med den här 
kompisen. Medan vuxna kan fråga vilket land de kommer ifrån och om de hälsat på men om man vet 
vilka de riktiga föräldrarna är. De är nyfiknare. Det kan ha känts lite jobbigt.  
 
Det är lätt att få en bild av att de flesta adopterade mår psykiskt dåligt och har sådana problem, vilket 
inte riktigt stämmer Brottveit, Ånund (1999). Det finns en forskning som visar att adopterade har en 
psykisk problematik, men detta gäller endast ett fåtal adopterade, vilket annan forskning styrker och 
påvisar. De allra flesta adopterade mår bra. Jag tycker att det är viktigt att den problematik som finns 
tas upp, så de som mår dåligt får hjälp. Ofta visar det sig att enbart problemet och svårigheterna ger en 
skev bild av hur det egentligen ser ut. Det skulle kanske behövas förtydligas att det endast gäller ett 
fåtal adopterade.  
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Jag tycker att mitt resultat är intressant och har gett mig ny kunskap om hur andra adopterade ser på sin 
identitet. De som många andra har perioder i livet som de som inte är adopterade också har. Sedan är 
det väl självklart att man kan gå in i en depression när man får reda på långt upp i livet att 
adoptivföräldrarna inte sagt hela sanningen om sitt ursprung (Lotta Landerholm 2003). Jag tycker att 
det kan vara ganska naturliga orsaker som gör att dessa få som är med i statistiken inte blir tagna på 
allvar och får den hjälp de verkligen skulle behöva!  
 
De flesta av informanterna har haft det ganska bra i sin uppväxt och är nöjda med sin tillvaro idag. Det 
har varit skönt att få en bild av deras liv och tankar. Adoptioner ska ske utifrån barnets bästa. Jag 
hoppas att det är så. De som inte kan få barn och har denna långa väg att gå för att adoptera skapar en 
otrolig lycka för många föräldrar och barn. 

4.4. Förslag på vidare forskning 
Alla barn har rätt att få växa upp under trygga förhållanden. För de barn vars biologiska föräldrar inte 
kan ge barnen en omsorgsfull omvårdnad är adoption ett alternativ. Det är viktigt att de barn som 
kommer till en adoptivfamilj placeras vid låg ålder. Att samhället tidigt träder in med olika 
förebyggande åtgärder i form av stöd till adoptivföräldrar och barn före adoptionen samt kontinuerliga 
uppföljningar av adoptivbarnet och adoptivfamiljen. Ett sätt att stödja utsatta barn som är känsliga kan 
enligt Werner och Smith (2003) vara genom att se de skyddsfaktorer som finns och de framsteg som 
leder till att barnets utveckling främjas. För framtiden är det viktigt att mer forskning ägnas åt 
skyddsfaktorer som påverkar adoptivbarn och deras utveckling.  

Bilagor 
Intervjufrågor till vuxna adopterade 

  
Bakgrund 
Hur många år är du? 
 
Hur gammal var du när du kom till Sverige? 
 
Från vilket land är du adopterad?  
 
Bor du i en liten eller stor stad 
 
Vad är din sysselsättning? 
 
Hur ser ditt civilstånd ut? 
Hur ser dina familjeförhållanden ut? 
 
Barndom 
Hur såg din familj ut? (Föräldrar, syskon, släktingar) 
 
Hur såg relationen ut till dina föräldrar? 
 
Hur såg relationen ut till dina syskon? 
Är dina syskon också adopterade? Är de biologiska syskon? Har det påverkat dig? I så fall hur? 
 
Hur såg relationen ut till dina släktingar? 
 
Beskriv hur du var som barn? 
 
Har du några specifika minnen som är kopplade till att du är adopterad? 
 
Hur var öppenheten i familjen rörande adoptionen? 
Hur har förhållningssättet till familjen sett  ut? 
 
Hur mycket visste du om ditt biologiska ursprung som landet och familjen?  
 
Hur anser du att din barndom påverkat dig? 
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Beskriv din skolgång 
 
Hur var du i skolan? 
Hur var dina relationer till skolkamrater och lärare? 
 
Hur har skolgången påverkat dig? 
 
Hur såg din fritid ut med fritidsaktiviteter och vänner ut? 
 
Hur mådde du som barn, fysiskt och psykisk? 
Och vad berodde det på? 
 
Längtade du efter ditt ursprung? 
 
Vad kan det bero på? 
 
Kan du ge exempel på vad du längtat efter ? Familjen, utseendemässigt, geografisk plats 
 
Vad längtade du efter mest? 
 
Vad längtade du efter minst? 
 
Var det någon gång under barndomen som du längtade extra mycket?  
 
Hur tror du det kom sig? 
Var det någon gång under barndomen som du längtade mindre än normalt? 
 
Vad berodde det på? 
 
Tonår 
Hur såg relationen ut till dina föräldrar? 
 
Hur såg relationen ut till dina syskon? 
 
Hur såg relationen ut till dina släktingar? 
 
Hur såg relationen ut till dina vänner? 
 
Fanns det människor som du kunde vända dig till om du behövde prata, finna stöd? 
 
Hur såg din bild ut av dig själv som adopterad? 
 
Har du några speciella minnen kopplat till att du är adopterad? 
 
Hur var öppenheten i familjen rörande adoptionen? 
 
Vilka förhållningssätt hade familjen? Var det lika som det var i barndomen? 
 
Hur mycket visste du om ditt biologiska ursprung? 
Hur anser du att dina tonår har påverkat dig? 
 
Hur var du i skolan? 
 
Hur påverkade din skolgång dig? 
 
Hur såg din fritid ut, som fritidsaktiviteter, vänner ? 
Hur mådde du som tonåring? 
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Hej! 
Mitt namn är Jonna Engman och jag studerar sista terminen på Högskolan i Gävle, 
Hälsopedagogprogrammet. Jag har tidigare funderat kring adopterade barn och att vara adopterad (jag 
är själv adopterad) och har funderat en del kring detta ämne. Jag har nu tänkt skriva min c-uppsats om 
hur det är att vara internationellt adopterad. Jag har då tänkt mig att intervjua personer som är 
adopterade som små men nu är vuxna. Det jag vill få ut av intervjuerna är de här personernas 
upplevelser av att vara adopterade. Intervjuerna kommer att hållas vid ett möte. 
 
Anledningen att jag skriver till Er är att jag undrar om jag skulle få komma till er och att någon ställer 
upp på att bli intervjuad. Intervjun kommer att ta cirka en timme, personen är anonym och personen får 
läsa och kommentera min utskrift av intervjun så vi vet att jag uppfattat honom/henne rätt. Denna C-
uppsats kommer endast att användas till att examineras och arkiveras på högskolan. 
 
Jag skulle väldigt gärna få till en intervju under nästa vecka eller i början på vecka 14 veckan efter 
påsklovet eftersom min tid är begränsad. 
 
Tack för att Ni tog Er tid att läsa mitt mail! 
Jag ser fram emot svar från er eller någon som vill bli intervjuad. Tar även emot information om ämnet. 
 
Tack på förhand och vänliga hälsningar Jonna Engman 
 
Jonna Engman 
Skepparegatan 11 B 
826 50 Söderhamn 
Tfn 0270-170 91, 0768-828184 
Mailadress: jonna_engamn@hotmail.com 
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