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Sammanfattning 

 

Till Sverige har det idag från utlandet adopterats ca 49 500 personer. Bland dessa personer har 

psykisk ohälsa och social problematik visat sig vara vanligt förekommande. I 

Folkhälsorapport 2009 uppmärksammas att barn som adopteras från länder utanför Europa 

vårdas två till tre gånger så ofta på sjukhus under ungdomsåren på grund av psykiatrisk 

sjuklighet, som ungdomar födda i Sverige. När det handlar om hälsa hos adopterade är det 

viktigt att beakta den speciella livssituation som det innebär att vara adopterad. Internationellt 

adopterade individer växer ofta upp i familjer med bättre socioekonomiska förhållanden, än 

den genomsnittliga ungdomen i Sverige. Trots det så talas det om en ökad sårbarhet hos 

adopterade.  

Avsikten med denna uppsats var att beskriva hur vuxna internationellt adopterade upplever 

sin hälsa, samt på vilket sätt de anser att situationen som adopterad påverkar hälsan.  

Intresset var att betrakta hälsa ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Kvalitativa 

intervjuer genomfördes med tio vuxna informanter, adopterade från länder utanför Europa. 

Data analyserades med innehållsanalys, där det framkom olika teman. Dessa var: upplevd 

hälsostatus, faktorer som påverkar hälsan, samt: tankar kring hur situationen som adopterad 

påverkar hälsan.  

Av resultatet framgick att informanterna upplever sin hälsa som god. Faktorer som har 

inverkan på informanternas hälsa är bland annat kost, fysisk aktivitet, stressnivå och att ha 

goda sociala nätverk. Det förekom en medvetenhet hos informanterna om att situationen som 

adopterad kan bidra till ohälsa, även om de framhåller att det inte berör dem själva. 

Omständigheter kring att ha ett avvikande utseende framkom som den främsta orsaken till att 

situationen som adopterad påverkar den psykiska hälsan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Today, Sweden has an estimated 49 500 adoptees from overseas. According to reports, many 

of these adoptees experience mental ill-health as well as social problems. The 2009 Public 

Health Report indicated that children adopted from countries outside Europe had two to three 

times higher risk of hospitalization during adolescence due to psychiatric morbidity as 

compared to those born in Sweden. 

International adoptees often grow up in families with better socioeconomic conditions, than 

the average youth in Sweden.  However, evidence shows that they experience increased 

vulnerability. 

The purpose of this study was to describe how adult international adoptees perceive their 

health and how they think the situation as an adoptee affect health. 

Qualitative interviews were conducted with ten informants who were adopted from countries 

outside Europe. Data were analyzed using content analysis, which revealed various themes 

(perceived health status; factors that affect health and thoughts how the situation as an 

adoptee affect health).  

Results showed that respondents perceived their health as good. Informants perceived health, 

including diet, physical activity, stress level and having good social networks as factors which 

had impact on their health and well being. Furthermore there was recognition by informants 

that the situation as an adoptee can contribute to ill health, although they stressed that it did 

not concern themselves. However, many referred that their appearance had a significant 

impact on their psychological well-being. 
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Förord 

 

Mitt intresse för adopterades hälsa har väckts successivt under en längre tid, eftersom jag själv 

är adopterad. Det började med att dagspressen uppmärksammade statistik som visade en 

negativ bild av adopterades hälsa. Senare under utbildningen till hälsopedagog har jag ofta 

ställt mig frågan på vilket sätt livssituationen som adopterad har påverkat min hälsa. 

  

Jag vill tacka alla informanter som gjorde det möjligt för mig att skriva om detta ämne. 

Arbetet med uppsatsen har för mig inneburit ökad kunskap och insikt i vad hälsa kan innebära 

fysiskt, psykiskt och socialt. 

 

 
Gävle den 20 februari 2011 

 

Sofi Påhlsson 
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1. Introduktion 

 

Till Sverige har det idag från utlandet adopterats ca 49 500 personer. I fråga om de 

adopterades hälsa förekommer dubbla budskap. I Folkhälsorapport 2009 hävdas att flertalet 

internationellt adopterade i Sverige mår bra. Dock nämns att barn som adopteras från länder 

utanför Europa vårdas två till tre gånger så ofta på sjukhus under ungdomsåren på grund av 

psykiatrisk sjuklighet, jämfört med ungdomar födda i Sverige. Förklaringen till det kan vara 

barnets utsatta situation före adoptionen då det eventuellt kan ha upplevt upprepade 

separationer, undernäring och institutionsvistelse. (Socialstyrelsen, 2010)  

Livsvillkoren för internationellt adopterade ser bättre ut än för den genomsnittliga ungdomen i 

Sverige, då adoptivföräldrar har bättre socioekonomiska förhållanden jämfört med den 

svenska genomsnittsföräldern (Lindblad, 2004). Det är en faktor som till synes bör leda till 

bra förutsättningar för goda uppväxtförhållanden. Trots detta är internationellt adopterade mer 

utsatta för ohälsa, än ungdomar med svenskt respektive utländskt ursprung som har växt upp 

tillsammans med sina biologiska föräldrar (Socialstyrelsen, 2010).  

Det kan inte uteslutas att faktorer efter adoptionen kan ha inverkan på de internationellt 

adopterades hälsa. Inte förrän på senare tid har forskare börjat intressera sig för samhällets 

inverkan och den sociala kontext som den adopterade lever i, och hur det påverkar den 

adopterades hälsa och livssituation. På vilket sätt upplever vuxna internationellt adopterade 

sin hälsa utifrån ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv? 

År 2003 antog riksdagen ett beslut om en ny nationell folkhälsopolitik som innebar att skapa 

lika förutsättningar för hälsa bland befolkningen, samt att minska skillnader i hälsa bland 

olika grupper i befolkningen (Statens folkhälsoinstitut, 2005). Utifrån detta bör det vara av 

vikt i folkhälsoavseende att arbeta emot ohälsan hos adopterade. Avsikten med denna uppsats 

var att beskriva hur vuxna internationellt adopterade upplever sin egen hälsa, samt på vilket 

sätt de anser att situationen som adopterad påverkar hälsan.  

 

1.1 Bakgrund 

Ordet adoption betyder ”att uppta som sin egen” (Sverne Arvill & Svensson, 2003). 

Adoption är ingalunda en ny företeelse. För flera tusen år sedan fanns i Babylon 

”Hammurabis lag”, vilken innehöll en adoptionslag. Då handlade det om att adoptera barn 

som rasmässigt inte skilde sig från adoptivföräldrarna, och som kanske inte ens fick veta att 

det var adopterat (SOU 2003:49). Till en början handlade adoption om att ta hand om 

föräldralösa barn som på ett eller annat sätt hade mist sina biologiska föräldrar. Då var 

orsakerna till adoption krig och fattigdom. Senare övergick adoption till att handla om att 

barnlösa par i rika länder adopterar barn från fattiga länder (Lindblad, 2004).  

Efter andra världskriget började internationell adoption tillämpas i större omfattning. Då var 

det i första hand europeiska barn som adopterades inom Europa eller till USA. Orsaken till det 

var att många barn hade blivit föräldralösa efter kriget och därför behövde nya familjer. 

Adoptionerna minskade därefter, men ökade igen i och med Koreakriget och konflikten i 

Vietnam, vilka bidrog till att många barn behövde tas om hand (Lindgren, 2010).  

En internationell adoption innebär att adoptivföräldrarna bor, eller är medborgare, i ett annat 

land än barnets ursprungsland. Den adopterade får idag samma juridiska rättigheter och 

samma medborgerliga rättigheter som ett biologiskt barn (Lindblad, 2004). Under 1970 och 
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1980- talen ökade den internationella adoptionen världen över. Allt fler mottagarländer och 

ursprungsländer kom att ingå i adoptionsverksamheten. Framför allt var det länder i Asien och 

Latinamerika som kom att ingå (Lindgren, 2010). När man ser till det totala antalet adoptioner 

är USA det största mottagarlandet, medan de nordiska länderna har tagit emot flest barn i 

relation till ländernas befolkningsstorlek (Lindblad, 2004). 

   

I Sverige har internationell adoption pågått sedan 1950-talet. Barnen kommer från länder i 

Asien, Latinamerika, Östeuropa och Afrika (Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, 

2010). Den internationella adoptionen var i Sverige som mest omfattande på 1970-talet och 

fram till mitten av 1980-talet. Efter andra världskriget dominerade ursprungsländer som 

Grekland, Tyskland, Italien, och Japan. Under 1980-talet var Sydkorea det största 

ursprungslandet, följt av Colombia och Indien, och senare Vietman.  Under 1990- talet kom 

Kina och Ryssland att bli de två största ursprungsländerna (Lindblad, 2004). Enligt Statistiska 

centralbyråns tabeller över Sveriges befolkning, fanns det år 2009 totalt 139 016 adopterade 

personer i Sverige. Av dessa var 54258 födda utomlands.  Under 2009 adopterades till 

Sverige totalt 1503 personer. Av dessa var 877 födda utomlands: 420 kvinnor och 457 män. 

År 2009 var Kina det vanligaste födelselandet för adopterade födda utomlands (Statistiska 

centralbyrån, 2010).  

 

För barnet som adopteras, för dess biologiska föräldrar och för adoptivföräldrarna är 

adoptionen en händelse som påverkar dem resten av livet. Det har alltsedan Sverige fick sin 

första adoptionslag, varit klart uttalat att en adoption ska ske för barnets bästa. Numera 

regleras adoptionerna av Barnkonventionen som ytterligare förtydligar att en adoption ska ske 

för barnets bästa (Barnkonventionen, 1989). Dock har innebörden av detta skiftat över tid i 

takt med samhällsutvecklingen och ändrade kunskaper och attityder gentemot barn och 

familjebildning. Adoption är till stor del en politisk, praktisk och samhällelig verksamhet 

eftersom samhället har inverkan på hur adoptionsprocessen sker, vilka familjer som bildas och 

hur livsvillkoren ter sig för dem som adoptionen berör (Lindgren, 2010).  

I fråga om levnadsförhållandena hos adopterade har en svensk studie (Lindblad, Hjern & 

Vinnerljung, 2003) visat på skillnader då de adopterade jämförts med olika 

jämförelsegrupper. I studien baserad på analyser av inkomst och förmögenhetsregister från år 

1998, jämfördes adopterade bland annat med en syskongrupp och en invandrargrupp. I 

undersökningen fann forskarna att de adopterade i åldrarna 25-30 år mer sällan är gifta i 

jämförelse med syskongruppen. De har också mer sällan barn och bor i större utsträckning 

kvar med sina föräldrar än syskongruppen. De adopterade som är föräldrar är ofta 

ensamstående om de är kvinnor. De män som har barn bor sällan tillsammans med sina barn. I 

samma undersökning fann man även att de adopterade 25-30 år hade stora svårigheter med att 

etablera sig på arbetsmarknaden jämfört med syskongruppen. Det visade sig också att gruppen 

adopterade i högre utsträckning levde på socialbidrag och sjukpension, samt att 

långtidssjukskrivning också var vanligare än hos majoritetsbefolkningen. Forskning kring 

adopterades hälsa har visat på att adopterade barn mer ofta vårdas för hälsorelaterade problem 

jämfört med biologiska barn (Bramlett, Radel, & Blumberg, 2007). Andra undersökningar har 

visat att vuxna adopterade mer ofta har vårdats på sjukhus för narkotika och alkoholmissbruk, 

samt mer ofta finns upptagna i registret för lagförda än genomsnittsbefolkningen (Hjern, 
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Lindblad & Vinnerljung, 2002). En studie av (Cederblad, Höök, Irhammar & Mercke, 1999) 

visade att beteendeproblem hos adopterade orsakas av förhållanden före adoptionen.  

Enligt en undersökning från USA framkom att adopterade ungdomar mer ofta skolkade, oftare 

hade varit berusade, i högre grad rökte och brukade alkohol, var mer stressade, samt ljög för 

sina föräldrar i större utsträckning än en jämförelsegrupp icke-adopterade (Miller, Fan, 

Christensen, Grotevant & van Dullmen, 2000). Adopterade löper dessutom större risk än icke-

adopterade att hamna i vård utanför hemmet på grund av beteendestörningar (Elmund, 

Lindblad, Vinnerljung & Hjern, 2007). Det finns också en ökad risk för självmord och 

självmordsförsök hos de internationellt adopterade. Detta har visat sig hänga samman med 

känslor av att ha blivit förskjuten, liksom känslor av sorg, förlust och lågt skattat egenvärde 

(Geir, 2008). I en undersökning fann man att dålig självkänsla och problembeteende hos 

adopterade är kopplat till att bli retad för sitt utseende (Cederblad, Höök, Irhammar, Mercke, 

1999). Samma undersökning visade också på att många adopterade blir tagna som invandrare. 

Det avvikande utseendet har även visat sig leda till särbehandling av adopterade vilket 

kommer av stereotyper och föreställningar om ursprung och kulturell historia (Tigervall & 

Hübinette, 2010). Detta kallar forskarna för rasifiering och menar att det bör beaktas för att 

förstå den höga andelen av psykisk ohälsa hos vuxna adopterade, vilket den kvantitativa 

forskningen kring adopterade har visat på (ibid). En annan svensk studie har istället visat att 

ett avvikande utseende hos de adopterade kan uppfattas av dem själva som en resurs 

(Martinell Barfoed, 2008). 

En försvårad identitetsbildning har även lyfts fram som orsak till psykisk ohälsa hos 

adopterade. En förklaring till det tros vara att det i många fall finns luckor i den tidiga 

livshistorien hos adopterade, vilket blir försvårande när det är dags att forma sin identitet 

(Cederblad, Höök, Irhammar & Mercke, 1999). Samma forskare har i sin studie intresserat sig 

för huruvida svensk den vuxna adopterade känner sig, om de har en svensk självidentitet eller 

inte. De fann att 86 % av de 211 i undersökningsgruppen 13-17 år för det mesta kände sig 

som svenskar, medan det i gruppen 18-27 år var 95 % som för det mesta kände sig som 

svenskar. I USA fann man i en jämförelsestudie mellan adopterade och icke-adopterade, att 

adopterade i större utsträckning känner främmandeskap än icke-adopterade (Lieberman & 

Morris, 2004). Graden av självkänsla hos adopterade kan tolkas vara individuell enligt (Juffer, 

Marinus & van IJzendoorn, 2007). I deras studie framhålles att adopterade inte lider någon 

brist på självkänsla och att adoption inte leder till någon avvikelse beträffande graden av 

självkänsla hos den adopterade, jämfört med icke-adopterade. 

  

1.2 Teorier och föreställningar om hälsa 

Världshälsoorganisationens hälsobegrepp från 1948 (citerat i Statens folkhälsoinstitut, 2004) 

beskriver hälsa som ”ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och 

inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp” (s. 3). Detta synsätt används i denna uppsats 

som ett sätt att förhålla sig till begreppet hälsa, utifrån en strävan efter att anta ett så brett 

perspektiv på hälsa som möjligt. 

 

Med fysisk hälsa menas att kroppen är frisk och fungerar normalt. För det krävs att individen 

är aktiv. Med psykisk hälsa avses att individen är i mental balans och inte har några 

känslomässiga störningar. Den psykiska hälsan är kopplad till den sociala hälsan, som handlar 
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om individens relationer till andra människor, samt om att känna gemenskap och samhörighet. 

Den sociala hälsan är beroende av hur väl individen fungerar tillsammans med andra, hur de 

sociala kontakterna ser ut och till vilken grad individen känner sig stöttad i sociala 

sammanhang, samt om individen känner sig som en del av sin omgivning eller samhälle 

(Ohlson, 2008). 

Hälsa kan även ses som emotionellt-, andligt-, och samhällsbetingad (ibid). Den emotionella 

hälsan handlar om individens förmåga att uttrycka och hantera känslor som glädje, sorg, vrede 

och rädsla, medan den andliga hälsan handlar om att känna harmoni, vilket ofta upplevs 

genom religiösa övertygelser och ritualer, eller genom att individen har en livsfilosofi eller 

principer för beteenden, som leder till inre lugn. Med samhällsbetingad hälsa menas att 

individens hälsa är beroende av allt som omger oss, och då även vår miljö (Ohlson, 2008). 

 

1.3 Problemformulering 

Det finns statistik som talar för att internationellt adopterade mår dåligt, samtidigt som det 

finns svårigheter att utröna vilka orsaker som ligger bakom siffrorna. Då det handlar om hälsa 

hos adopterade är det viktigt att beakta den speciella livssituation som det innebär att vara 

adopterad. Trots att internationellt adopterade många gånger vuxit upp i familjer med bättre 

socioekonomiska förhållanden än den genomsnittliga ungdomen i Sverige, så talas det om en 

ökad sårbarhet hos de adopterade. Det bör då vara av intresse att ta reda på hur adopterade 

själva upplever sin hälsa och hur de ser på hälsa kopplad till situationen som adopterad. 

Därför ligger intresset i denna undersökning att beskriva vuxna internationellt adopterades 

hälsa, och hur de själva anser att relationen mellan hälsa och att vara adopterad kan ta sig 

uttryck.  

 

2. Syfte 

Syftet med denna undersökning är att beskriva vuxna internationellt adopterades upplevelse 

av sin egen hälsa, samt på vilket sätt de anser att situationen som adopterad påverkar hälsan. 

 

2.1 Frågeställningar 

Hur upplever vuxna internationellt adopterade sin hälsa? 

På vilket sätt anser vuxna internationellt adopterade att situationen som adopterad påverkar 

hälsan? 

 

3. Metod 

 

3.1 Design 

I denna undersökning har en kvalitativ forskningsdesign med fenomenologisk ansats 

tillämpats. Detta för att syftet med undersökningen var att beskriva informanternas upplevelse 

av hälsa. Kvalitativ metod är att föredra när syftet med undersökningen är att beskriva 

människors upplevelser, känslor, uppfattningar och attityder (Gillham, 2008). Det 

fenomenologiska ställningstagandet baseras på det som (Hallberg, 2002) pekar på när hon 

menar att det finns en gren inom fenomenologin som försöker beskriva personers ”upplevda 

erfarenhet av hälsa” med hänsyn till historisk och kulturell kontext. I denna uppsats innebär 
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det en strävan efter att låta informanterna berätta om hälsa utifrån deras egna upplevelser och 

erfarenheter.   

 

3.2 Datainsamling 

Undersökningens datainsamling skedde genom tio direktintervjuer där frågor med öppna svar 

ställdes. Med öppna svar menas att svarets riktning och karaktär inte är styrt av svarsalternativ 

(Gillham, 2008). Eftersom strävan med intervjuerna var att få en förståelse för hur 

informanterna själva resonerar kring sin egen hälsa var denna datainsamlingsmetod passande 

för studiens syfte. Intervjuerna var så kallade halvstrukturerade, då en intervjuguide användes. 

Enligt Gillham (2008) är den form av intervju som halvstrukturerade intervjuer innebär att 

föredra eftersom det garanterar att samma frågor ställs till intervjupersonerna, samt att det 

säkerställer att man fokuserar på ämnet. Vid en halvstrukturerad intervju får 

intervjupersonerna dessutom möjlighet att svara i egna termer, vilket inte är fallet i en 

strukturerad intervju (May, 2001). Även följdfrågor och förtydliganden kan förekomma under 

själva intervjun. Genom dessa får intervjuaren möjlighet att fördjupa svaren och därmed gå in 

i en dialog med intervjupersonen (Gillham, 2008). De genomförda intervjuerna var så kallade 

direktintervjuer där frågorna ställdes på ett informellt sätt.  

Intervjuguiden som användes (Bilaga 2) behandlar områden som har med hälsa att göra. För 

utformandet av intervjuguiden har skilda förhållningssätt till begreppet hälsa och olika 

determinanter för hälsa, samt tidigare forskning på området gett uppslag till dess innehåll. 

 

3.3 Analysmetod 

Alla intervjuer spelades in och sedan transkriberades. För analysen av de transkriberade 

texterna användes kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys handlar främst om att 

analysera text (Gillham, 2008), vilket för denna studie ansågs lämpligt. Genom 

transkriberingen av texterna gavs en större förståelse för vilka delar av intervjuerna som var 

substantiellt viktiga för undersökningen. Olika teman framträdde sedan vid upprepade 

genomläsningar av texterna. För bildandet av kategorier söktes gemensamma drag i texterna 

som kunde representera ett urval av uttalanden. Teman och kategorier bildades dels genom 

det empiriska materialet och dels genom de teoretiska intressen som ligger till grund för 

undersökningen. 

 

3.4 Urval 

Intervjupersonerna kontaktades på skilda sätt. Ett tillvägagångssätt var att kontakta 

ordföranden i två föreningar för adopterade. Dessa skickade sedan ut ett informationsbrev 

(Bilaga 1) till sina respektive föreningsmedlemmar. Det andra tillvägagångssättet var att ringa 

upp personer som utifrån urvalskriterierna ansågs lämpade att delta i undersökningen. I och 

med detta har även ett så kallat snöbollsurval tillämpats, vilket innebar att de personer som 

intervjuades till en början hjälpte till med att rekrytera fler personer till undersökningen. De 

tio personer som fortast gick med på att delta i undersökningen var de som ingick i studien. 

Intervjuerna genomfördes i hemmiljö eller i bokade grupprum på bibliotek, samt på café och 

restaurang.  

Urvalet bestod av kvinnor och män över 18 år, samtliga adopterade från länder utanför 

Europa. Då undersökningen genomfördes i Stockholm, gjordes urvalet bland dem som vid 
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tiden för undersökningen bodde eller vistades i Stockholm, alternativt hade möjlighet att ta sig 

dit. De intervjuade var fem kvinnor och fem män i åldrarna 24-42 år, adopterade till Sverige 

mellan åren 1972-1988, samtliga av två adoptivföräldrar. Livssituationen för deltagarna 

skiftade. Där fanns de som förvärvsarbetade, studerade, var arbetslösa eller föräldralediga. 

 

3.6 Etik 

Individskyddskravet delas in i forskningens följande fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2009). 

Informationskravet innebär att informera om vad det innebär att delta i undersökningen (ibid). 

Till denna undersökning meddelades alla informanter via ett informationsbrev (Bilaga 1) där 

det förklarades vad ett deltagande i undersökningen skulle innebära, samt att deltagandet sker 

på frivillig basis i enlighet med samtyckeskravet. I en av föreningarna som kontaktades till 

undersökningen krävdes beslut från styrelsen om genomförandet av undersökningen bland 

dess medlemmar. I informationsbrevet nämndes att intervjuerna kommer att spelas in, vilket 

kan vara en avgörande faktor om en person vill bli intervjuad eller inte. Från intervjuarens 

synvinkel underlättar en ljudupptagning arbetet och försäkrar att inte missuppfattningar eller 

förvrängningar uppstår av vad intervjupersonen sagt. Gillham (2008) menar att de 

anteckningar som förs under en intervju ofta kan bli mycket kortfattade och senare även bli 

helt obegripliga om de inte bearbetas snarast. Att samtalet spelas in kan uppfattas som 

känsligt för vissa personer, varför det i enlighet med konfidentialitetskravet förklarades att ett 

deltagande i undersökningen innebar anonymitet och att det material som används vid 

undersökningen kommer att förstöras efter uppsatsens färdigställande. Vetenskapsrådet 

(2009) påpekar att även om inte namn nämns i en undersökning, så finns risken att vissa 

personer kan identifiera någon individ, ifall data är mycket detaljerade. En sådan risk bör tas 

hänsyn till när undersökningen sker bland personer som närmare känner till varandra. 

Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som fås av personer, endast får användas i 

forskningsbruk (Vetenskapsrådet, 2009). Vad föreliggande undersökning ska användas till 

nämndes i informationsbrevet. Även uppgifter om publicering bör nämnas enligt detta krav 

(ibid), vilket också gjordes inför intervjuerna. 

 

3.7 Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet avses om studiens resultat skulle bli detsamma om samma studie skulle göras 

om på nytt (Hartman, 2004). För att öka studiens reliabilitet har en intervjuguide använts då 

det intygar att samma frågor ställs under intervjuerna, så att samma sak mäts. Vid kvalitativa 

undersökningar talas det inte om reliabilitet på samma sätt som i kvantitativa studier, där det 

talas om reliabilitet och validitet i termer av konstans (Trost, 2005). I kvalitativa studier, där 

en människas föreställningar, åsikter och beteenden är föränderliga, lämpar sig inte detta 

synsätt. Istället talas det om studiens trovärdighet (ibid). Studiens generaliserbarhet är låg då 

det inte går att anta att upplevelsen av hälsa och adoption är lika för alla internationellt 

adopterade, samt att deltagarna i studien var få. Avsikten med undersökningen var istället att 

skapa förståelse för hur hälsa och att vara adopterad kan upplevas för individen. En 

undersöknings validitet sägs vara hög om undersökningen mäter det den avser att mäta 

(Hartman, 2004). Detta försäkrades i denna studie genom att intervjufrågorna testades genom 

en så kallad pilotstudie, i syfte att ta reda på till vilken grad frågorna svarade på studiens syfte.  
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Eftersom data samlades in via direktintervjuer där informanterna berättade om upplevelser, 

tankar och erfarenheter, värderas deras utsagor vara giltiga. 
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4 Resultat 

 

Resultatet presenteras under tre teman: Upplevd hälsostatus, faktorer som påverkar hälsan, 

samt tankar kring hur situationen som adopterad påverkar hälsan. För att belysa de faktorer 

som är viktiga för hälsan hos internationellt adopterade har även underkategorier skapats efter 

de teman som framkom av intervjuerna. 

 

4.1 Upplevd hälsostatus 

Flertalet informanter upplevde att de mår bra. Många nämnde sin livssituation som anledning 

till sitt välmående. Gemenskap, arbete, bostad och att ha mycket omkring sig var faktorer som 

informanterna upplevde bidrar till att de mår väl. En man berättade att vissa omständigheter i 

hans liv började ordna sig och att han därmed kände sig glad. Tre av männen beskrev att deras 

psykiska välmående skiftat en del, men att de i nuläget mår väl. Ytterligare en man påpekade 

att det alltid finns sådant som skulle kunna förbättras och förändras.  

En förändring i hälsoläget som många män uttryckte var att de med åren mådde bättre 

psykiskt, sedan de lärt sig att hantera saker bättre. Tre uppgav faktorer som de menade ”tillhör 

livet”, och som varit orsaker till varför de tidigare inte mått så bra. En man förklarade att 

arbete, studier, relationer och familj tidigare haft inverkan på hans välmående. Fler kvinnor än 

män upplevde att deras hälsostatus inte har förändrats under livets gång. De faktorer som 

kvinnorna ansåg hade påverkat deras hälsa till det sämre var åldersrelaterade, samt att de var 

mindre fysiskt aktiva. 

 

En man sade: 

”Allting går ju i vågor och så -  ja, olika faser i livet gör ju att man mår på olika sätt.” 

 

En kvinna sade: 

”Jag mår ganska bra tycker jag - jobbar med det jag tycker är roligt och bor där jag vill bo.” 

 

4.2 Faktorer som påverkar hälsan 

Informanterna beskrev flera faktorer som de upplever påverkar deras hälsa. Flera av dem gav 

uttryck för en sammansatt bild av hälsa, där både de fysiska och psykiska, såväl som de 

sociala aspekterna ingick. 

 

Kost 

Flertalet av informanterna upplevde att kosten har betydelse för deras hälsa. Uppfattningen 

om att viss mat bidrar till välmående var genomgående hos informanterna. Några framhöll 

även vikten av att äta regelbundet som viktigt för att de ska må bra. En kvinna berättade att 

hon har tendens till att tröstäta och att hon i perioder inte tänker på vad hon äter, vilket hon 

upplever påverkar hennes fysiska hälsa. En man uppgav att han påverkas av vad han äter, 

eftersom han lätt går upp i vikt om han inte äter riktigt. Som en följd av vad de äter nämnde 

två av kvinnorna trötthet. 

Den ena av kvinnorna förklarade: 

”Det har ju blivit jättemycket det här med vad jag äter för något, på grund av allergierna. Om 

jag äter fel saker blir jag jättetrött eller så får jag utslag och allt sådant där.” 
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Den andra av kvinnorna berättade: 

”Jag bara åt och åt och åt, så länge det fanns mat framme. Och det påverkar ju, för man blir 

trött i kroppen.” 

 

Fysisk aktivitet 

Majoriteten av informanterna nämnde att fysisk aktivitet var en faktor som påverkar deras 

fysiska hälsa. I många fall uttrycktes en önskan om att vara mer fysisk aktiv och att försöka 

träna i den mån det finns tid till det. Uppfattningen om att de skulle må bättre om de 

motionerade i större utsträckning påträffades hos flertalet informanter. En man berättade att 

han blivit medveten om att motion är en ”nyckelfaktor” för hans hälsa. 

Han sade: 

”Skulle jag få mer motion skulle det också förbättra sömn, då kan man ju äta lite friare …” 

  

Årstiden är en annan faktor som några av informanterna uppgav har inverkan på hur de mår 

och i vilken mån de är aktiva. Några av dem berättade att de inte mådde så bra på 

vinterhalvåret, och en man menade att vintern var direkt orsak till att han inte rörde på sig så 

mycket. 

Han förklarade: 

”Jag är mer aktiv på sommaren, och känner mig friskare och piggare på sommaren, jämfört 

med vintern. Jag rör mig inte lika mycket då.” 

 

Flertalet informanter uppgav att de varit mycket aktiva och ägnat sig åt idrott som unga. Detta 

trodde några av dem låg bakom deras nuvarande goda hälsa. En av informanterna berättade att 

hon dagligen sysslar med fotboll, och en annan av kvinnorna uppgav att hon sysslat med 

ridsport. En tredje berättade att hon tidigare tränade aerobics. Flera av informanterna 

berättade att de under barndomen varit mycket aktiva genom lek. Några av kvinnorna 

berättade dessutom att de tidigare bott i städer som varit gång- och cykelvänliga och att de 

därmed fått mycket vardagsmotion. 

En av kvinnorna berättade: 

”Och då bodde jag i […], där man cyklar överallt, så blev det naturligt mycket mera 

vardagsmotion än vad jag får idag.” 

 

Stress 

I fråga om vad som påverkar hälsan nämnde samtliga män och en av kvinnorna att stress var 

en avgörande faktor för hur de mår idag. Flera uppgav att de upplever stress i samband med 

sin arbetssituation. En man nämnde även att då han har för lite att göra kan det utlösa stress 

hos honom. Några av kvinnorna berättade att de i en tidigare situation som högskolestudenter 

upplevde mycket stress. 

En kvinna förklarade: 

”Så kunde det ju vara när jag pluggade, då kunde det vara, ja, stress, mycket stress.” 

 

En man förklarade hur stress påverkar honom: 

” … framförallt stress påverkar en väldigt mycket oavsett var den kommer ifrån. Det gör ju 

att man sover sämre, att man spänner sig och får lite värk i rygg och axlar.” 
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Sociala nätverk 

Relation till familj och vänner framkom som viktiga faktorer på frågan om vad de konkret gör 

för att må bra. Alla utom en informant uppgav det sociala nätverket som viktigt för att må bra 

och att det har inverkan på den psykiska och den sociala hälsan. Det sociala umgänget 

uppfattades bidra till känslan av att infinna sig i ett sammanhang, vilket några informanter 

uttryckte var avgörande för deras välbefinnande. En man berättade att det säkraste sättet för 

honom att må bättre om han känner sig nerstämd, är att umgås med andra människor då det 

fungerar som en ”vitamin-energi-kick”. För att hålla kontaken med vänner nämnde två av 

männen telefon och Internet som viktiga kommunikationskanaler. Många upplevde dock att 

de väljer bort umgänge med familj och vänner då de till exempel har mycket att göra på 

arbetet - även om de är medvetna om att sådant umgänge skulle få dem att må bra. 

 

En kvinna förklarade: 

”Jag mår bra av att ha mycket människor runt omkring mig och jag blir frustrerad över dagar 

då jag inte har saker inplanerade. Jag tycker om att umgås med människor, väldigt mycket 

faktiskt.” 

 

Uppväxtförhållanden 

Samtliga informanter uppgav inledningsvis att deras uppväxtförhållanden varit goda eller att 

de är ”nöjda” med sin uppväxt. En kvinna beskrev sin uppväxt med ”bästa möjliga”, och en 

man beskrev sin uppväxt som ”normalt svensk”. Men när samtalet fördjupades framkom ändå 

några inte helt positiva förhållanden. En man uppgav till exempel att det funnits många 

problem under hans uppväxt.  

Flertalet nämnde adoptivfamiljen som en faktor för en god uppväxt. Några upplevde att det 

berodde på att familjen tillhört någon av de högre samhällsklasserna. Två av kvinnorna 

berättade att de som barn bodde i stora hus, varav en berättade att det funnits tjänstefolk i 

huset då hon växte upp. Andra faktorer som sades ha bidragit till goda uppväxtförhållanden 

var att ha haft många vänner och bra platser att leka på. Likaså möjligheten att ha fått pröva 

på de aktiviteter som man velat. 

Om uppväxtens betydelse för hälsan och välmåendet idag, framkom skilda uppfattningar hos 

informanterna. Samtliga informanter sade sig uppleva att deras uppväxt har påverkat hur de 

mår idag. En man förklarade påverkan från sin uppväxt med att ”den har gjort en till vad man 

är idag”. Hos både kvinnor och män nämndes att deras uppväxt lett till att de idag är trygga i 

sig själva. Två av kvinnorna sade sig uppleva att deras uppväxt lett till att de inte i någon 

högre grad påverkas av andra människor, vilket de uttryckte som något positivt. En annan 

uppfattning som återfanns hos några av de kvinnliga informanterna var att uppväxten bidragit 

till att de har lättare att ta motgångar i livet.  

 

En kvinna berättade om att hennes uppväxt bidragit med värderingar:   

”Jag har i stort sett haft en bra uppväxt, så jag har fått en bra grund att stå på och många utav 

mina värderingar idag speglas av de värderingar jag har fått hemifrån.” 

 

Balans i tillvaron 

Flera av informanterna berättade om hur de försöker finna balans i tillvaron för att må bra. 

Balansen handlar om att hitta en jämn balans i vardagen mellan arbete, familj och fritid. Om 
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någon av de olika delarna tar över upplevs det kunna leda till stress. Två av kvinnorna uppgav 

att det för dem är viktigt att ha mycket att göra, liksom att de får ägna sig åt saker som de är 

intresserade av, för att de ska må bra. 

 

En kvinna berättade: 

”Jag försöker att hitta en jämn balans i vardagen – att försöka se positivt på saker. Just nu är 

den där jämna balansen att inte stressa sönder sig […] att umgås med familj och vänner.” 

 

En man förklarade: 

”För min del är det ju framförallt tre viktiga hörnstenar som ska vara i balans – de ska helst 

vara lika stora. Det är arbetslivet, det är familjelivet och sen är det fritidsdelen…”  

 

Acceptans och att tänka positivt 

Under samtalen, samt på frågan om hur informanterna reagerar på motgångar, framgick att 

samtliga anser det viktigt att tänka positivt för att bibehålla sitt välmående. Flera av de 

manliga informanterna talade om vikten av att acceptera sin situation och att tänka positivt i 

samband med situationen som adopterad. Två informanter uttryckte detta som att acceptera 

sitt ”livsöde”. Andra omständigheter som nämndes var diskriminering och rotlöshet, vilka 

måste accepterats för att kunna gå vidare i livet. Likaså ansågs det viktigt för informanterna 

att inte vara fast i det förflutna, som till exempel problem under uppväxten, för att de ska må 

bra och ha möjlighet att gå vidare i livet.  

 

En man uttryckte sig om detta: 

”För om man går runt och grubblar på sin bakgrund och på vad adoptionen gjort för mig och 

sådant där… då tror jag att jag skulle bli stressad och kanske ha dålig hälsa och sånt.”  

 

Flera av informanterna nämnde känslan av att ha kontroll som viktig för välbefinnandet. En 

kvinna nämnde att hennes kontrollbehov är orsaken till varför hon har svårt för att hantera 

motgångar. En man sade sig tro att hans behov av kontroll kommer av att han är adopterad. 

Han menade att man som adoptivbarn mister sin trygghet, och då är strävan efter kontroll ett 

beteende för att återfå det man förlorat. Han uttryckte det som att kontrollbehovet uppenbarar 

sig i allt individen åtar sig.  

 

En kvinna berättade om sitt kontrollbehov:   
”Jag blir arg och frustrerad när saker inte går enligt planerna eftersom jag har ett sådant 

fruktansvärt kontrollbehov över saker och ting.” 

 

4.3 Tankar kring hur situationen som adopterad påverkar hälsan 

Uppfattningen om på vilket sätt situationen som adopterad påverkar hälsan skiftade. 

Majoriteten av informanterna uppgav att de är medvetna om att situationen som adopterad kan 

påverka hur den adopterade mår psykiskt och även socialt - även om de själva inte upplevde 

att deras hälsa direkt påverkas av att vara adopterad. Några kvinnor nämnde att det i vuxen 

ålder blivit mer märkbart att de är adopterade. En kvinna var övertygad om att hennes 

problem med hälsan kom av att hon har upplevt mycket stress under livet, och att det i sin tur 

beror på att hon är adopterad. Andra situationer, relaterade till adoption, som informanterna 

upplevde påverkar hur de mår, är då de känner att de är tvungna att bevisa att de är svenskar, 

till exempel genom språket. I dessa fall var det utseendet som uppfattades vara den 
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bidragande orsaken till att inte bli betraktad som svensk. Flertalet kvinnliga informanter gav 

uttryck för att de upplever det som besvärligt att folk tar dem för att vara invandrare. 

Samtidigt uttrycker de sympati med invandrare, men menar att adopterade påverkas i hög 

grad av invandrares beteende, som i sin tur ligger till grund för den rådande inställningen till 

invandrare i samhället. En kvinna sade att situationen som adopterad påverkar henne psykiskt, 

då hon alltid måste bevisa för alla vem hon är. Det skapar vilsenhet hos henne, samt en känsla 

av rastlöshet och osäkerhet. Även detta med att som adopterad vara rotlös och otrygg ansåg 

flertalet informanter kunna påverka hälsan. En man förklarade att sådant som att söka sina 

rötter har påverkat hur han mår, eftersom han måste acceptera att informationen om hans 

bakgrund är begränsad.  

 

En man berättade hur ett annorlunda utseende påverkar honom: 

”Det är inte så mycket hälsan som påverkas, utan mer det sociala och psykiska - att man är 

annorlunda.[…]… och sen är det mest att man är en annan art fast i en annan kultur.”   

 

En kvinna uttalar sig om språkets betydelse: 

”…och kan man svenska mycket bra, så förstår folk att man är adopterad och inte 

invandrare.” 

 

Stress i relation till situationen som adopterad 

Flera av informanterna såg ett tydligt samband mellan stress och situationen som adopterad. 

Att som adopterad ha ett annorlunda utseende än majoritetsbefolkningen, och att på grund av 

det bli utsatt för diskriminering, upplevdes som en stressfaktor. Likaså upplevde flera av 

informanterna att de i egenskap av adopterade kände sig rotlösa och att de inte hade fått någon 

grundtrygghet med sig från början - något som de trodde var en faktor som leder till stress. En 

kvinna förklarade att hon tror att all stress leder till kroniska sjukdomar och psykiska besvär. 

En man talade om att växa upp och inte ha möjlighet att påverka de problem som uppstår av 

att avvika utseendemässigt, vilket han upplevde som en stressfaktor. 

Han berättade: 

”… det andra är att man som icke-vit helt enkelt, naturligtvis är i en stressituation, bara att 

vara i ett extremt vitt samhälle.” 

 

Behov av trygghet 

Flera av informanterna såg ett samband mellan behovet av trygghet och att vara adopterad. 

Behovet trodde informanterna kommer av att den adopterade som barn har blivit bortlämnad 

och därmed inte fått någon grundtrygghet. Detta uppgav flera informanter kunde ge sig 

uttryck i vikten med en god hemsituation i sitt vuxna liv. Flertalet upplevde även att det är 

viktigt för dem att ha god självkänsla och att kunna vara oberoende för att de ska känna sig 

trygga. En kvinna uttryckte dock att det för henne inte är viktigt med trygghet, eftersom hon 

uppfattade behovet av trygghet som en svaghet och därmed något som hon försökt göra sig av 

med.  

 

En man resonerade kring trygghet och att vara adopterad: 

”Bara det uppenbara att det är en traumatisk upplevelse att bli upprotad från dem som ska ge 

en trygghet i början av livet, och det sätter naturligtvis sina spår.” 
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I fråga om att vara likställd 

Majoriteten av informanterna ansåg att adopterade har lika mycket inflytande över sin 

livssituation som icke-adopterade. Den vanligaste uppfattningen var att alla människor har 

möjligheten att forma sina egna liv. Det enda som skiljer adopterade åt från icke-adopterade 

ansågs vara livets början, på grund av att det inte går att påverka själva adoptionsprocessen.  

Två män konstaterade att inga människor, vare sig de är adopterade eller inte, äger inflytande 

över livets början. Flera av kvinnorna var av den uppfattningen att den rådande känslan av 

inflytande över sin livssituation sammanhänger med hur man är som person och ser på livet i 

stort. De hävdade att en adopterad kan välja att se problematiskt på sin situation eller göra det 

bästa av situationen.  

En kvinna sade: 

”Jag anser att adopterade i likhet med alla andra människor har makten över sitt liv, på så sätt 

att man kan ju åtminstone sträva efter förändringar.” 

 

En av kvinnorna ansåg att personer med utländskt ursprung har svårare att bli accepterade än 

personer med svenskt ursprung, vilket hon upplevde att hon inte har något inflytande över. 

Hon förklarade: 

”Sen är det ju hela den biten att man blir dömd mycket snabbare -  jag kan ju inte kontrollera 

andras uppfattningar om mig i lika hög grad som man kanske kan om man inte är utlänning.” 

 

Hälften av informanterna såg ett klart samband mellan att ha höga krav på sig och att vara 

adopterad. De upplevde att det ställs högre krav på personer med utländsk härkomst, än det 

gör på en ursprungssvensk. En vanligt förekommande uppfattning bland informanterna var att 

det för en person med utländsk ursprung krävs att man är lite bättre för att ”passa in”. En del 

informanter upplevde att kraven också berodde på att deras adoptivföräldrar ställer höga krav 

på dem. Några av informanterna trodde även att adopterade ställer höga krav på sig själva för 

att de känner sig annorlunda och då vill utmärka sig positivt. En man uppgav att han inte tror 

att det ställs högre krav på adopterade, men antar att adoptivföräldrar har högre förväntningar 

på sina barn, eftersom föräldrarna i många fall själva är högutbildade. En kvinna påtalade att 

de höga kraven har inverkan på hennes självkänsla.  

Hon berättade: 

”Bara erfarenheten av mina föräldrar, så har det varit så: att nu du kommer folk att se att du 

är utländsk, så därför får du jobba hårdare och det finns folk som inte gillar utlänningar.” 

 

Två informanter sade att de känner till att många adopterade upplever att det ställs höga krav 

på dem, vilket kan upplevas som stressande, även om de själva inte upplever det så. 

En kvinna förklarade: 

”Det kan väl hända att vissa känner en större press på att bevisa någonting eller att visa sig 

duktiga… men jag har aldrig upplevt det så.” 

 

Copingstrategier 

Både kvinnor och män hade uppfattningen att det kan vara vanligt förekommande att den 

adopterade lever i en typ av ”självförnekelse”. Det är en förnekelse som de tror handlar om en 

ovilja att kännas vid de problem som kan komma av att ha ett utländskt ursprung. Detta 

menade informanterna är en strategi för adopterade att hantera sin livssituation. I fråga om 

copingstrategier och behovet av dessa, talade informanterna om de problem som kan uppstå 
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till följd av ett avvikande utseende. Här nämndes rasism och att ha kommit till en olämplig 

adoptivfamilj som exempel. Några informanter uppgav att en viss copingstrategi går ut på att 

som adopterad vara självständig och se till att vara oberoende. Även att försöka ha kontroll 

framhölls som en copingstrategi. En informant ansåg att copingstrategier för adopterade 

handlar om en instinkt att ta hand om sig själv. Ytterligare copingstrategier som nämndes var 

att hävda sig genom språket och på det viset underrätta omgivningen om att de är svenska 

genom adoption. Likaså var en uppfattning att många adopterade visar överklass genom 

språket, och så även genom klädsel och uppförande. 

En annan informant ansåg att adopterade är tvungna att lära sig hantera alla frågor som ställs 

till dem på grund av att de är adopterade.  

 

En man resonerade kring copingstrategier: 

 ”Jag tror det bara handlar om överlevnad, sen exakt hur man går till väga… ” 

 

Några informanter trodde att det är viktigt för adopterade att ha kontakt med sitt ursprung för 

att må bra, medan andra ansåg att detta är individuellt. Några av informanterna upplevde att 

det för dem personligen inte känns viktigt med den sortens kontakt. En kvinna påpekade att 

hennes svenska norrländska ursprung var viktigare för henne än ursprungslandet.  

För dem som vill ha kontakt med sitt ursprung ansågs kontakten vara mycket positiv. De 

positiva följderna uttrycktes vara en känsla av gemenskap med andra personer från samma 

land, samt att infinna sig i ett sammanhang. En kvinna sade sig känna att hon borde känna till 

sitt ursprungsland på grund av att hon vill kunna delta i diskussioner kring det. Det framkom 

också att fler män än kvinnor ansåg det betydelsefullt för dem personligen att vara med i en 

förening för adopterade från samma land. 

 

En man resonerade kring att närma sig sitt ursprung:   
”I längre loppet tror jag att det kan vara bra […] Då vet man ändå att man kommer från ett 

annat land och har en annan kultur. Man behöver inte känna sig helt utanför då, om man 

känner att vi har i alla fall någonting gemensamt.”  

 

4.4 Resultatsammanfattning 

Av resultatet framgick att informanterna upplever sin hälsa som god. Faktorer som har 

inverkan på informanternas hälsa är bland annat kost, fysisk aktivitet, stressnivå och att ha 

balans i tillvaron, samt att ha goda sociala nätverk. Den fysiska hälsan upplevde 

informanterna framför allt påverkades av till vilken grad de är fysiskt aktiva, samt av att de 

som yngre sportade och var mycket aktiva genom lek. Gällande den psykiska hälsan framkom 

ett avvikande utseende kunna bidra till situationer som informanterna upplevde ha en negativ 

inverkan på hälsan. Diskriminering och missförstånd på grund av härkomst samt att måsta 

förklara att de är svenska genom adoption, uppgav flera informanter vara vanligt för 

internationellt adopterade. En känsla av rotlöshet och att ha bristande information om sitt 

ursprung framstod även som bidragande orsaker till att den psykiska hälsan påverkas negativt 

av att vara adopterad. För en god social hälsa framkom en trygg hemsituation och sociala 

nätverk som viktiga.  

Det förekom en medvetenhet hos informanterna om att situationen som adopterad kan bidra 

till ohälsa, även om de framhåller att det inte berör dem själva. 
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5. Diskussion 

Syftet med denna undersökning var att beskriva vuxna internationellt adopterades upplevelse 

av sin egen hälsa, samt på vilket sätt de anser att situationen som adopterad påverkar hälsan.  

Avsikten var att betrakta hälsa ur ett fysiskt, såväl som ett psykiskt och socialt perspektiv. 

Resultatet visade att majoriteten av deltagarna i studien upplever sin hälsa som övervägande 

god. Detta stämmer överens med vad som framgår i Folkhälsorapport 2009, där det hävdas att 

flertalet internationellt adopterade i Sverige mår bra (Socialstyrelsen, 2010). Anledningen till 

att informanterna i föreliggande studie mådde väl uppgavs vara olika faktorer som bidrar till 

att de känner sig tillfreds med tillvaron. I de fall som hälsan betraktades som sämre upplevdes 

en försämring av hälsan i och med stigande ålder. Uppfattning om den egna hälsan som god 

var lika mellan kvinnor och män, vilket inte överrensstämmer med en studie av (Miller, Fan, 

Christensen, Grotevant & van Dullmen, 2000) där män hade högre poäng än kvinnorna i fråga 

om ohälsa. Förklaringen till skillnaden mellan studierna kan vara att majoriteten av 

informanterna i föreliggande undersökning rekryterades från föreningar för adopterade, och 

att personer som upplever sin hälsa som sämre, möjligen inte söker sig till den formen av 

föreningsliv. Fler kvinnor än män upplevde att deras hälsostatus inte har förändrats under 

livets gång. Till skillnad från kvinnorna, nämnde fler män att deras psykiska välmående inte 

alltid är och har varit detsamma under livet. Kvinnorna nämnde åldersrelaterade faktorer som 

orsak till att deras hälsostatus förändrats. Både män och kvinnor nämnde att det är under 

perioder då de är mindre fysiskt aktiva som de upplever att det har påverkat deras fysiska 

hälsa negativt. Detta talar för det (Ohlson, 2008) menar med då hon framhåller att det krävs 

att individen är aktiv för att upprätthålla en god fysisk hälsa. 

Andra faktorer, förutom fysisk aktivitet, som informanterna upplever påverkar deras hälsa är 

bland annat kost och graden av stress. Kost och fysisk aktivitet är faktorer som har inverkan 

på hälsan och som uppmärksammas i Folkhälsopolitisk rapport 2005 (Statens 

folkhälsoinstitut, 2005). Gällande kost uppgavs faktorer som viktökning, tröstätande och 

trötthet som upplevda oönskade effekter av att inte uppmärksamma vad de åt. 

Flera informanter uttryckte att deras fysiska hälsa skulle vara bättre om de var mer fysiskt 

aktiva. Påfallande var att flertalet informanter i hög grad hade varit fysiskt aktiva som unga, 

samt att majoriteten betraktade sin fysik som god. Både kvinnor och män ansåg att deras 

nuvarande goda hälsa kom av att de tidigare varit fysiskt aktiva. 

I likhet med den amerikanska studien där adopterade ungdomar upplevde mer stress än en 

jämförelsegrupp av icke-adopterade (Miller, Fan, Christensen, Grotevant & van Dullmen, 

2000), ansåg majoriteten av informanterna också i denna studie att de upplever stress. 

Situationer som uppgavs utlösa stress är relaterade till arbete, studier och situationen som 

adopterad. Här skiljer sig dock informanternas upplevelser åt. För några var kopplingen 

mellan stress och situationen som adopterad mycket tydlig, medan andra inte såg något 

samband alls. De senare nämnda informanternas berättelser återspeglar dock att situationen 

som adopterad för dem innebär irritation, förvirring och osäkerhet då det uppstår 

missuppfattningar i och med härkomst, fast de kopplade inte detta till stress. I ett fall sade en 

kvinna att all stress kring att vara adopterad leder till kroniska sjukdomstillstånd. Detta 

stämmer överens med vad Socialstyrelsen (2010) kommit fram till, då de menar att 

förhållanden som diskriminering av personer med utländsk härkomst påverkar hälsan genom 

att det kan leda till en form av kronisk stress.   
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Flertalet informanter uppgav att ett gott socialt nätverk är viktigt för att de ska må bra. Detta 

stödjer WHO’s definition av hälsa, där vikten av socialt välbefinnande för en god hälsa 

uttrycks (Statens folkhälsoinstitut, 2004). Den sociala hälsan beskriver Ohlson (2008) är 

beroende av till vilken grad individen känner sig stöttad i sociala sammanhang och om 

individen känner sig som en del av sin omgivning eller samhälle. Det faktum att majoriteten 

av informanterna i föreliggande undersökning valt att ansluta sig till föreningar för 

adopterade, kan ytterligare tala om vikten med sociala nätverk för adopterade i syfte att de ska 

må väl. Uppfattningen om detta går dock isär, då en informant från en förening talar om 

mottsatsen. Hon anser sig inte vara beroende av sociala sammanhang för att må bra.  

Samtliga informanter betraktade sin uppväxt som god eller att de är nöjda med sin uppväxt.  

Förklaringen till detta torde vara den socioekonomiska status som (Lindblad, 2004) menar ger 

en god grund för uppväxten för adopterade. Informanterna i denna undersökning nämnde 

goda uppväxtmiljöer, hög samhällsklass, många vänner och möjligheten att pröva på 

aktiviteter som viktiga faktorer, vilka har bidragit till en god uppväxt för dem.  

Beskrivningar som att uppväxtförhållandena varit ”normala” uttrycks som positivt. Både 

kvinnor och män upplevde att deras uppväxt påverkar hur de mår idag. Den vanligaste 

uppfattningen var att uppväxten lett till att de känner sig trygga som personer i vuxen ålder. 

Detta kan tolkas som att självkänslan hos informanterna var god. Ohlson (2008) menar att en 

persons självkänsla och självförtroende hänger samman med vilken självbild personen har, 

vilket i sin tur påverkar hur personen hanterar otrygga situationer. En förmåga att bättre kunna 

hantera motgångar och att inte påverkas av andra människor i hög grad uppfattades av 

flertalet kvinnliga informanter kunna härledas från deras uppväxt, vilket i sin tur kan tala för 

ett gott självförtroende och en stark självbild.  Detta överensstämmer med (Juffer, Marinus & 

van IJzendoorn, 2007) studie där det framhålls att adopterade inte lider någon brist på 

självkänsla, samt att vara adopterad inte leder till någon avvikelse beträffande graden av 

självkänsla hos den adopterade. 

Resultatet visade att flertalet av informanterna inte anser att situationen som adopterad 

påverkar deras hälsa, men att de samtidigt är medvetna om att det kan vara så för andra 

adopterade. Två av informanterna menar att det inte är någon skillnad mellan och vara 

adopterad och att vara svenskfödd. Detta kan liknas vid resultatet av (Lindblad, Hjern & 

Vinnerljung, 2003) studie där man bland annat undersökte upplevelsen av den egna 

identiteten hos de adopterade, vilket visade att flertalet adopterade för det mesta kände sig 

som svenskar. Dock uppfattade flera informanter i föreliggande studie att ett starkt behov av 

trygghet hänger samman med att vara adopterad.  

I en studie av (Lieberman & Morris, 2004) framkom att adopterade känner sig annorlunda. 

Även i föreliggande studie uttryckte somliga av informanterna att de känner sig annorlunda. 

Framförallt var det olika problem som kan uppstå av att ha ett annorlunda utseende som 

informanterna berättade om. En företeelse som informanterna påtalade, och som hänger ihop 

med detta, var att som adopterad bli tagen för invandrare. Denna beskrivning återfinns i en 

studie av (Cederblad, Höök, Irhammar, Mercke, 1999) där flertalet av deltagarna uppger att de 

blivit tagna för invandrare.  

Uppfattningen om att adopterade har högt ställda krav på sig påträffades hos hälften av 

informanterna. På denna punkt fanns ett glapp mellan vad informanterna själva hade erfarit 

och hur de tror att det förhåller sig. En annan uppfattning som framkom var tron på att alla 
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människor har möjlighet att forma sitt eget liv. Denna uppfattning påträffades hos både 

kvinnor och män. Samma informanter uttryckte vikten av acceptans och att tänka positivt för 

att de ska må väl, vilket kan tolkas som att dessa två faktorer relaterar till varandra. Likheter 

kan dras till (Martinell Barfoed, 2008) undersökning bland adopterade, där det bland annat 

förekom en beskrivning av adoption med orden: ”adoption som okomplicerad erfarenhet”. 

Här lyfts de positiva följderna av att vara adopterad fram, och situationen som adopterad 

anses då inte utgöra något utmärkande hinder.  

Enligt (Cederblad, Höök, Irhammar & Mercke, 1999) kan ”luckor” i den tidiga livshistorien 

försvåra identitetsbildningen för adopterade. Även hos några av informanterna i denna studie 

förekom antydan om ”luckor”, när de talade om ”rotlöshet”. Likaså kan behovet av att söka 

sina rötter och sin ursprungskultur komma av att den adopterade känner att någonting saknas i 

tillvaron. Att liksom flertalet informanter i denna undersökning söka sig till en förening för 

personer från samma land kan vara ett sätt att fylla igen ”luckan” och finna identitet genom 

sitt ursprung.  

Studier har visat på att adopterade kan känna sig annorlunda (Lieberman & Morris, 2004). 

Även om föreliggande studie inte konkret tar upp ämnet att känna sig annorlunda, tangerar 

många av informanternas berättelser detta ämne. Detta framgick i deras berättelser om vad det 

innebär att ha ett annorlunda utseende än majoritetsbefolkningen, samt då de talade om att bli 

betraktad som främmande. Att det annorlunda utseendet har påverkan överrensstämmer med 

resultatet från undersökningen av (Tigervall & Hübinette, 2010), där det framkom att ett 

avvikande utseende hos adopterade leder till särbehandling. Även tankar om livet innan 

adoptionen kan sägas ge uttryck för att informanterna i föreliggande studie kände sig 

annorlunda - att något utmärker dem som adopterade, då själva adoptionen varit något 

utmärkande, och för dem något som varit okontrollerbart.  

Uppfattningen om huruvida det ställs högre krav på adopterade eller inte var splittrad. Detta 

kan givetvis förklaras med personliga erfarenheter. Några informanter förklarade att de var 

medvetna om att många adopterade upplever att det ställs höga krav på dem, men att de inte 

personligen känner det så. Undersökningar har visat att adopterade har större svårigheter än 

icke-adopterade att etablera sig på arbetsmarknaden (Lindblad, Hjern & Vinnerljung, 2003). 

Detta kan tolkas som att det ställs högre krav på adopterade än icke-adopterade.  Lindblad, 

Hjern och Vinnerljung (2003) ställer dock frågan om det förhåller sig så att dessa svårigheter 

kan bero på diskriminering av adopterade på arbetsmarknaden. Samband kan dras till 

föreliggande studie där flera informanter som var 30 år och över, antingen studerade eller var 

arbetslösa. Samma informanter talade även om diskriminering som en del av deras vardag. 

Informanterna nämnde flera copingstrategier som är förknippade med att vara adopterad. En 

vanlig sådan förklarades vara självförnekelse, där den adopterade inte vill kännas vid problem 

som har att göra med situationen som adopterad. Andra copingstrategier som nämndes var att 

ha kontroll och att hävda överklasstillhörighet genom språk och klädsel.  

Av resultatet framgår att kontakt med sitt ursprung upplevs av många som positivt, särskilt för 

män. Denna kontakt ger en känsla av gemenskap och identitet genom att möta sitt ursprung. 

 

5.1 Metoddiskussion 

En svårighet med undersökningens design var att i en kvalitativ undersökning efterlikna 

kvantitativ forskning till formen. Vid folkhälsoundersökningar är epidemiologi en 
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grundläggande vetenskap som använder sig av kvantitativa metoder (Bonita, Beaglehole & 

Kjellström, 2006). Hälsans fysiska, psykiska och sociala dimensioner överlappar varandra 

(Ohlson, 2008), varpå vissa svårigheter uppstod med innehållsanalysen. Gällande innebörden 

av begreppet ”stress” förekom olika uppfattningar om dess betydelse. (Bryman, 2002) tar upp 

kritik som riktats mot kvalitativ forskning och menar att den är för subjektiv och bygger på 

forskarens uppfattning om vad som är viktigt och betydelsefullt, vilket inte leder till någon 

systematik. Vid denna undersökning kringgicks detta problem, då det istället fokuserades på 

vad informanterna själva menade med stress och på vilket sätt de upplever stress. Genom 

detta kunde en förståelse för personliga upplevelser och erfarenheter hos informanterna fångas 

- något som förmodligen inte skulle framgå i en kvantitativ undersökning. Att som intervjuare 

i denna undersökning personligen inneha förförståelse för situationen som adopterad kan ha 

underlättat för informanterna att samtala och delge sina upplevelser. En viss skevhet har dock 

diskuterats i samband med intervjuarens etniska bakgrund då det i viss mån förefaller styra 

vad intervjupersonen svarar (Bryman, 2002).  Likaså kan den intervjuades uppfattning om vad 

som är socialt önskvärt rikta svaren (ibid). En annan möjlig följd av den specifika 

forskningssituationen är att informanten uppfattar att ämnet skall problematiseras, vilket kan 

leda till en fokusering av problem hos denne. (Martinell Barfoed, 2008) resonerar kring att 

urvalet tenderar att bli skevt vid undersökningar av detta slag, då deltagarna själva anmäler 

intresse att delta. Skevheten handlar om att de som anmäler intresse ofta är de personer som 

har mest kunskap på området och har en vilja att nå ut med sina åsikter. I föreliggande 

undersökning kan detta dock tyckas var positivt eftersom strävan var att få fram hälsoaspekter 

som rör adopterade, och då var tidigare funderingar och medvetenhet över situationen som 

adopterad till fördel för undersökningen. Eftersom övervägande delen informanter 

rekryterades från föreningar för adopterade, är det nära att anta att det hos dessa personer 

redan fanns en förförståelse för hur situationen kring adopterade ser ut, samt att det hos dessa 

redan förekommit tankar kring ursprung och ursprungsland. Urvalet i denna studie kan också 

av andra skäl ses som en svaghet eftersom personer i föreningar av uppenbara skäl till viss del 

är likasinnade, och att det bidrar till att det kanske på förhand råder en mer samstämmig åsikt 

om vissa sakförhållanden. För denna studie skulle det innebära att urvalet inte blir 

representativt och att det därav inte går att generalisera resultatet på hela gruppen vuxna 

internationellt adopterade. Dock var informanternas utsagor så skilda i centrala frågor för 

undersökningen, att det inte är troligt att en sådan samstämmighet förelåg. Andra förhållanden 

som talar emot resultatets generaliserbarhet på hela gruppen vuxna internationellt adopterade 

är att samhället och attityder, liksom kunskaper om adoption och adopterade förändras över 

tid. Eftersom alla informanter i denna undersökning var adopterade under 70- och 80-talen, 

kan förmodligen resultatet säga något om hälsan hos just den gruppen adopterade. 

En fråga som inte rymdes inom ramen för denna undersökning var till vilken grad 

klasstillhörighet och utbildningsgrad påverkar upplevelsen av hälsa hos adopterade. Intressant 

för vidare forskning i ämnet skulle vara att undersöka hur dessa faktorer påverkar, samt 

förslagsvis göra en större studie där jämförelser görs av de olika upplevelserna av hälsa 

mellan olika åldersgrupper av adopterade, samt att bredda urvalsgruppen till att i större 

utsträckning omfatta individer utanför föreningar. Att jämföra internationellt adopterade som 

skiljer sig rasmässigt från majoritetsbefolkningen med nationellt adopterade skulle kunna ge 

en antydan om vilken betydelse ett avvikande utseende har för hälsan. En sådan undersökning 
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skulle även kunna bidra med en samlad förståelse för på vilket sätt hela gruppen adopterade 

påverkas av att inte växa upp med sina biologiska föräldrar.  

 

5.2 Slutord 

Utlandsadopterade utgör idag ca 49 500 individer i den svenska befolkningen. Statisktik har 

visat att adopterade i högre grad än icke-adopterade har psykiska och sociala besvär.  Därför 

bör det vara av intresse för samhället att förstå sig på de bakomliggande orsakerna till 

ohälsan. Undersökningar som denna kan tillföra en förståelse för hur olika faktorer samverkar 

gällande hälsa hos adopterade. Kvalitativ forskning utgör en bra metod för att förstå individen 

och de livslånga processer som ligger till grund för mänskliga upplevelser och beteenden.  

Denna undersökning har lyft fram vad de internationellt adopterade själva upplever att deras 

hälsa är påverkad av, sett ur ett perspektiv på hälsa som fysiskt, psykiskt och socialt 

konstruerad. Resultatet kan betraktas som en inspirationskälla för vidare forskning och 

diskussion i ämnet. För trots studiens ringa omfattning speglar den ett komplext förhållande i 

fråga om bakgrund och livssituation, samt de strategier som den adopterade utvecklar för att 

må väl. Därtill kommer naturligtvis de individuella komponenterna i var och ens livshistoria 

och berättelse. Slutsatser som kan dras utifrån denna undersökning är att problem som rör 

internationellt adopterades situation till stor del handlar om känslan av rotlöshet och om att ha 

ett avvikande utseende, något som påverkar vissa individer mer än andra och som kan vara en 

stark bidragande orsak till att individen upplever stress. Mer kvalitativ forskning behövs för 

att utröna mer exakt vilka friskfaktorer som har en avgörande roll för den adopterades hälsa. 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX. 

Intervjuerna kommer att ske i, eller runt om Stockholm. Därför söker jag dig som bor i, i närheten av, eller som 

vistas i Stockholm, alternativt kan ta dig dit. 

 

Om undersökningen 

 
Syftet med undersökningen är att beskriva hur utlandsadopterade upplever sin hälsa och på vilket sätt situationen 

som adopterad påverkar hälsan.  

Intresset ligger i att belysa hälsa ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. 

Intervjun beräknas ta som längst en timme och kommer att spelas in. 

 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt. 

 

Resultatet kommer att användas i en C-uppsats som kommer att vara sökbar och finnas tillgänglig på Internet. 

 

Deltagarna kommer inte att nämnas vid namn i uppsatsen. 

 

Materialet/informationen kommer att behandlas och förvaras säkert och kasseras efter att uppsatsen är 

färdigställd. 

 

              Jag som utför undersökningen heter Sofi Påhlsson och studerar på                 

              Hälsopedagogiska programmet vid Högskolan i Gävle.  

              Du som vill delta i undersökningen, eller vill veta mer, vänligen hör av dig  

              XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

              XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

               

              Du har också möjlighet att kontakta min handledare Gloria Macassa,  

              XXXXXXXXXXX. 

 

 

 

 

               

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

Ålder? 

Viket år kom du till Sverige? 

Uppväxtförhållanden?( familjestruktur)  

Civiltillstånd? 

Sysselsättning? 

 

Upplevelse av hälsa 

  

1.Hur skulle du beskriva att du mår  idag?  

 

2.Har ditt hälsoläge ändrats något sedan du var yngre? På vilket sätt? 

 

3.Vad upplever du påverkar din  

Fysisk hälsa? (sömn, kost, f.a., jämn dygnsrytm, motion – vilken sort?(avslappning) 

Psykiska hälsa? (stress, behov?, positiv - negativ riktning?) 

Sociala hälsa? (stöd, trygghet från andra vänner, familj, arbetskamrater, partner?) 

 

4.Hur går du till väga för att må bra? 

 

5.Hur upplever du att du reagerar på motgångar? 

(tänker positiva/negativa tankar, stress, flyr) 

 

6. Är det viktigt för dig att känna dig trygg för att må bra? 

   På vilket sätt? 

 

7.Hur anser du att dina uppväxtförhållanden sett ut? 

   Tror du att dina uppväxtförhållanden påverkar hur du mår idag? 

 

Hälsa och adopterad 

 

8.Hur anser du att din hälsa påverkas av att vara adopterad?   

(utifrån annorlunda utseende, krav från familj, stressrelaterade sjukdomar) 

 

9.Hur ser du på stress i relation till situationen som adopterad? 

(stressrelaterade sjukdomar, psykisk ohälsa, sociala konsekvenser) 

 

10.Tror du att det generellt sett ställs högre krav på adopterade än personer med svenskt ursprung?  

     Om ja - tror du att det har någon effekt på hälsan? 

 

11.På vilket sätt anser du att man som adopterad har/ inte har inflytande över sin egen livssituation? 

 

12.Hur ser du på ”vikten av trygghet” när man är adopterad? 

  

13.Skulle du vilja påstå att det finns några speciella copingstrategier för att må bra, för den som är adopterad? 

     Om ja - hur ser de ut? (hantera känslor, ovisshet, anpassa sig, bevisa svenskhet och klasstillhörighet) 

 

14. Tror du att det är viktigt för hälsan att som adopterad ha kontakt med sitt ursprung? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


