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SAMMANFATTNING 

 

Vi har undersökt om det fanns några skillnader mellan vuxna, internationellt adopterades 

psykiska välbefinnande hos två grupper individer, antingen med tidig (ett år eller yngre) eller 

med sen (fyra år eller äldre) ankomstålder. Dessutom undersökte vi om det fanns några 

skillnader mellan gruppernas kunskap, minnen och föreställningar om bakgrunden. Individer 

med olika mycket kunskap, minnen och föreställningar jämfördes också med avseende på 

psykiskt välbefinnande. Undersökningsmetoden omfattade två självskattningsformulär (Ryff´s 

Psychological Well-Being Scale och Som jag ser mig själv) samt en halvstrukturerad intervju. 

Trettiotre individer, 20-26 år, deltog i studien. Inga signifikanta skillnader med avseende på 

psykiskt välbefinnande kunde påvisas mellan grupperna. Däremot återfanns signifikanta 

skillnader mellan grupperna med olika ankomståldrar, avseende omfattning av och innehåll i 

kunskap och minnen. 

 

Nyckelord: Internationellt adopterade, Psykiskt välbefinnande, Kunskap, Minnen, 

Föreställningar, Bakgrund. 
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FÖRORD 

 

Ett flertal personer har på ett värdefullt sätt bidragit till föreliggande examensuppsats 

tillkomst, varför vi vill tacka dessa särskilt. Främst vill vi naturligtvis rikta ett stort tack till 

alla er internationellt adopterade unga vuxna, som på ett öppenhjärtligt och engagerande sätt 

har förmedlat era upplevelser till oss – utan er hade denna uppsats inte varit möjlig!  

Vi vill också i synnerhet tacka professor Olof Rydén, vid Institutionen för psykologi, Lunds 

Universitet, för uppmuntrande handledning och för tålmodiga och väl genomtänkta svar på 

alla våra frågor. Vidare vill vi även tacka Alberto Bonells och Elisabet Sandberg, på 

Adoptionscentrum, för all hjälp med urval och kontaktetablering, Pirjo Ouvinen-Birgerstam, 

vid Lunds Universitet, Malin Irhammar, vid Högskolan i Kristianstad och Petra Lindfors, vid 

Stockholms Universitet, för hjälp framför allt med testförståelse och testförfarande samt Bodil 

Andersson och Stefan Hult för praktisk hjälp. 
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BAKGRUND 

 

Adoption av barn är en gammal företeelse, som kan spåras ända till kung Hamurabis lag i 

Babylonien från ca 1750 före Kristus, och som sedan har skildrats i flera litterära verk om 

exempelvis Moses och Oidipus. Adoptioner i modernare tid har oftast rört barn till 

ekonomiskt och socialt utsatta mödrar, som oftast adopterats av mer välbärgade, barnlösa 

makar (Cederblad, Irhammar, Mercke & Norlander, 1994; Irhammar, 1997).  

Sedan 1900-talet har barn också kommit att förflyttats över landsgränserna för 

adoption. I Sverige påbörjades denna form av adoptioner, de så kallade internationella 

adoptionerna, i större utsträckning än tidigare i samband med att många barn adopterades från 

ett krigshärjat Korea under mitten av 1960-talet. Under 1970-talet när antalet svenska barn 

som adopterades bort minskade till följd av liberalare abortlagstiftning och ökad användning 

av preventivmedel, ökade förmedlingen av barn från utlandet ytterligare - barn som p.g.a. 

krig, social utsatthet och fattigdom inte kunde växa upp tillsammans med sina biologiska 

föräldrar. Adoptionerna blev samtidigt mer organiserade och reglerade (Cederblad et al., 

1994; Irhammar, 1997).  

I Sverige har idag Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA) det 

övergripande ansvaret för alla internationella adoptioner. NIA är tillsynsmyndighet för ett 

antal adoptionsorganisationer, vilka i sin tur bistår med att förmedla barn till blivande 

adoptivföräldrar som har socialnämndens tillstånd. För närvarande finns det i Sverige sex 

etablerade adoptionsorganisationer, varav adoptionscentrum (AC) är den i särklass största 

avseende förmedlingar av antal barn. Inga privata adoptioner är längre tillåtna (www.nia.se).    

Enligt NIA: s beräkningar har ca 42 000 barn kommit till Sverige för adoption, 

vilket innebär att landet, relaterat till befolkningsantal, är ett av världens största 

mottagarländer avseende barn från andra länder. De allra flesta adopterade kommer från 
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fattiga länder i tredje världen, i huvudsak från Asien (25 595) och Syd- eller Centralamerika 

(10 187) (www.nia.se). Dessa barn är synligt adopterade, dvs. de tillhör en annan etnicitet än 

adoptivföräldrarna.  

År 2002 adopterades 1 107 barn till Sverige från andra länder, vilket är bland det 

största antalet barn som har kommit under ett år sedan ungefär två decennier tillbaka. I övrigt 

har antalet internationellt adopterade barn minskat sedan 1981, då 1789 barn adopterades i 

Sverige. Siffran har sedan kommit att stabilisera sig kring ca 1000 barn årligen (www.nia.se).  

Svensk forskning om adopterade har förekommit i relativt liten omfattning 

(SOU, 2003:49) och företrädesvis behandlat de internationellt adopterade barnens fysiska och 

psykiska välbefinnande utifrån deras initiala anpassningsmönster och upplevelser av etnisk 

identitet. Studier av vuxna adopterade har förekommit mer sällan, vilket Cederblad et al. 

(1994) tror kan ha sin grund i att internationella adoptioner är en relativt ny företeelse. Hjern, 

Lindblad och Vinnerljung, 2003 (ref. i SOU, 2003:49) påpekar dock att ytterligare studier av 

vuxna adopterades situation behövs.  

Irhammar (1997) har noterat den kritik som ofta har riktats mot internationella 

adoptioner. Särskilt barnens hälsa och möjligheter till en välfungerande etnisk identitet har 

ifrågasatts, liksom de ekonomiska aspekterna av verksamheten. Debatten har varit 

känslomässig, komplex och värdeladdad.  

 

LITTERATURÖVERSIKT 

 

Två utvecklingspsykologiska teorier; anknytningsteorin och identitetsteorin har applicerats 

som huvudsakliga förklaringsmodeller till adopterades psykiska välbefinnande. Viss 

forskning har också fokuserat betydelsen av kunskaper, minnen och föreställningar om och 

från bakgrunden (Cederblad et al., 1994; Irhammar, 1997; SOU, 2003:49).  
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Anknytningsteori 

  

Bowlby grundade anknytningsteorin (attachmentteorin) efter sina studier av barn som 

separerats från sina vårdare (SOU, 2003:49). Begreppet berör den ömsesidiga, känslomässiga 

relation, som uppstår mellan det lilla barnet och den vuxne som vårdar det. Anknytningen, 

som vanligen utvecklas under barnets första levnadsår, reglerar individens känslor av trygghet 

och leder så småningom till en mer generaliserad representationsmodell av självet, andra och 

relationen där emellan. Den internaliserade arbetsmodellen formar också barnets självkänsla 

och förväntningar på omvärlden (Bowlby, 1994; Lindén, 1982). 

Olika forskare har identifierat hur barn kan utveckla en trygg eller otrygg 

anknytning, beroende på den tidiga relationens kvalitet (Cederblad i SOU, 2003:49). 

Exempelvis noterade Lindén (1982) att en förutsättning för en trygg anknytning är att de 

tidiga relationerna karaktäriseras av värme, engagemang och kontinuitet. En osäker 

anknytning innehåller ofta inte dessa element i tillräcklig omfattning. Tre olika otrygga 

anknytningar har identifierats; avvisande, ambivalent och desorganiserad (Bowlby, 1994). 

Alla typerna av trygg och otrygg anknytning har återfunnits i normalbarnsgrupper; trygg 

anknytning brukar tillskrivas ca 60 % (Cederblad i SOU, 2003:49).  

Relationen mellan vårdare och barn betonas som essentiell för en hälsosam 

psykologisk anpassning genom hela livet. Hos adopterade barn har emellertid den första nära 

relationen till en viktig annan, oftast de biologiska föräldrarna, brutits och kontinuiteten i 

relationen upphört. Många av adoptivbarnen har dessutom ytterligare separationer bakom sig. 

Man har kanske haft ett flertal olika vårdare på barnhemmet, eller flyttats mellan olika 

institutioner, släktingar och fosterhem. Lindén (1982) har belyst hur omfattande 

kontinuitetsbrott, där barnets relationer till närstående personer upphör, allvarligt kan skada 
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barnets identitetsupplevelser, skapa skuldkänslor och svårigheter i nya bindningar. Liknande 

svårigheter kan uppstå vid brister i samspelet, vilket Lindén menar inträffar på många 

institutioner där barnen stannar länge eller i situationer då de byter miljö. Enligt Lindén kan 

problemen, särskilt kring jagidentiteten, förstärkas ytterligare om den nya miljön inte är 

homogen med den förra. Lindén fann också att barnets ålder vid separationen har stor 

betydelse och noterade att åldern innan åtta månader var särskilt känslig, eftersom barn då inte 

fullt ut kan kanalisera sina driftsimpulser utåt. Bruns, 1974 (ref. i Lindén, 1982) fann också att 

åldern 3-5 år är en särskilt känslig period för barnet, eftersom barnet då engagerar sig i frågor 

som befäster könsidentiteten och samvetet.    

Vilka konsekvenser separationens skadeverkningar har haft för adopterade barns 

anknytning är relativt väldokumenterat. Exempelvis har studier av framför allt adoptivbarn 

från fattiga barnhem i Rumänien visat att otryggare former av anknytning är vanligare där än i 

mor - barnrelationer. Viss normalisering har emellertid registrerats, efter att barnen varit i sina 

adoptivhem ett par år (Cederblad i SOU, 2003:49).     

 

Identitetsteori 

 

Identitetsbegreppet är ett av de mer komplicerade begreppen inom psykologin och bristande 

konsensus karaktäriserar de psykologiska teorier som berör detta ämne. Flera moderna teorier 

utgår emellertid från Eriksons psykosociala teoribildning, som framhåller identiteten som ett 

enhetligt holistisk självporträtt, vilket rymmer såväl det privata som det offentliga självet. 

Inom den psykosociala utvecklingsteorin antar man att den sociala utvecklingen sker genom 

kriser, i vilka individen måste göra olika personliga ställningstaganden relaterade till sociala 

situationer (Cederblad et al. 1994; Erikson, 1985; Irhammar, 1997; Shaffer, 1994).  
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Adolescensen är enligt Irhammar (1997) en särskilt kritisk fas, rörande den 

utmaning som det innebär att utforska sig själv. En av flera forskare som har intresserat sig 

för den processutveckling som sker är Marcia, 1966, 1976, 1980 och 1989 (ref. i Cederblad et 

al., 1994). Han betonar två processer som essentiella för att uppnå en mogen identitet. Främst 

måste individen uppleva en kris som gör att tidigare uppfattningar ifrågasätts eller 

omvärderas. Därefter bör individen agera i dessa situationer och göra nya personliga val. Så 

småningom kommer individen att ha gjort personliga ställningstaganden till flertalet 

situationer, s.k. livsområden, och har därmed utvecklat en identitet. Marcia har också 

identifierat fyra mönster av identitetsformande; ”identity achievement”, som innebär att ha 

utforskat ett livsområde och ha kommit fram till personliga ställningstaganden på en mogen 

och flexibel grund, ”identity foreclosure”, som innebär personliga ställningstaganden, utan att 

ha utforskat livsområdet, ”identity moratorium”, som innebär ett visst utforskande av 

livsområdet, men ännu inga personliga ställningstaganden och slutligen ”identity diffusion”, 

som innebär en otillräcklig förmåga och ett bristande intresse att söka personliga 

ställningstaganden.   

Utifrån Marcias teoribyggnad, har Brodzinsky (1987, 1990) fokuserat de 

osynligt adopterade ungdomarnas identitetsmönster genom att belysa deras intresse för sitt 

biologiska ursprung, d.v.s. aspekter som innefattar tiden före adoptionen. Han fann att 

adopterade ungdomar, i likhet med icke-adopterade ungdomar, återfanns inom samtliga fyra 

mönster.  

Irhammar (1997) har noterat hur identitetsutvecklingen blir mer komplex när 

olika dimensioner av annorlundaskap, såsom etniskt och biologiskt ursprung, finns med i en 

individs liv. För en lyckad identitetsutveckling bör den adopterade på olika sätt integrera det 

som ligger före adoptionen, med det som följer efter den. 
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Psykiskt välbefinnande 

 

Vad innebär psykiskt välbefinnande och hur kan det mätas? Definitionerna har under årens 

lopp varit många och varierat både inom och mellan olika perspektiv. Utifrån exempelvis ett 

biomedicinskt perspektiv, där hälsa har beskrivits som frånvaro av sjukdom (se t.ex. Engel, 

1977, 1997; Matarazzo, 1980; Ryff & Singer, 1998a, 1998b, ref. i Lindfors, 2002) 

utvecklades ett biopsykosocialt perspektiv som, förutom de fysiska aspekterna, även tog 

hänsyn till psykologiska och sociala aspekter. Där kom psykiskt välbefinnande, psykisk hälsa 

eller positivt psykologiskt fungerande på motsvarande sätt att definieras som frånvaro av 

psykisk ohälsa (bl.a. Engel, 1977 och Matarazzo, 1980, ref. i Lindfors, 2002). Detta 

perspektiv har kritiserats för att bortse från faktorer som karaktäriserar och gynnar psykiskt 

välbefinnande (jämför Bryant & Veroff, 1982; Cowen, 1991; Ryff & Singer, 1998a, 2000a; 

Seeman, 1989, ref. i Lindfors, 2002). 

Lycka och livstillfredsställelse är exempel på andra operationaliseringar av 

psykiskt välbefinnande (Lindfors, 2000; Ryff, 1989; Ryff & Keyes, 1995). Lycka definieras 

som balansen mellan positiv och negativ affekt av Bradburn, 1969 (ref. i Ryff & Keyes, 

1995). Lyckobegreppet har därefter utvecklats och olika mått på det har utgjorts av frekvens 

och intensitet av affekterna (Diener & Larsen, 1993; Diener, Sandvik & Pavot, 1991, ref. i 

Ryff & Keyes, 1995). Graden av tillfredsställelse med livet, som indikator på psykiskt 

välbefinnande, har framför allt använts av sociologer och har ansetts vara ett komplement till 

lyckobegreppet. Livstillfredsställelse generellt, men även arbetstillfredsställelse har 

undersökts av Andrews, 1991 och Diener, 1984 (ref. i Ryff & Keyes, 1995). 

Ytterligare andra mått på psykiskt välbefinnande har varit 

återhämtningsförmåga, definierat som en individs kapacitet att, trots motgångar, anpassa sig 
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till de rådande omständigheterna (t.ex. Glantz & Johnson, 1999; Rutter, 1985, 2000, ref. i 

Lindfors, 2002). Flexibla copingstrategier, socialt stöd och autonomi är exempel på 

egenskaper som associeras med återhämtningsförmåga (Werner, 2000; Werner & Smith, 

1989, ref. i Lindfors, 2002). Andra personliga karaktäristika, såsom locus of control, self-

efficacy, personal striving, hardiness samt sense of coherence, har även använts för att erhålla 

ett mått på psykiskt välbefinnande (Emmons, 1986; Rotter, 1966; Bandura, 1977; Kobasa, 

1979 samt Antonovsky, 1987, i Lindfors, 2002). Av dessa är hardiness och sence of 

coherence de mest använda begreppen (Lindfors, 2002). 

Ryff (1989) och Ryff och Keyes (1995) har kritiserat tidigare mått på psykiskt 

välbefinnande p.g.a. att de endast mäter en aspekt av psykiskt välbefinnande (t.ex. lycka) och 

för att de inte bygger på en utarbetad teori om vad psykiskt välbefinnande egentligen innebär. 

Utifrån litteratur som har syftat till att definiera positivt, psykologiskt fungerande eller 

psykiskt välbefinnande har hon funnit konvergenspunkter och utifrån dessa utarbetat sex 

teoretiska dimensioner som syftar till att förklara psykiskt välbefinnande i sin helhet. Bland 

annat har teorier från Allport, Buhler, Erikson, Jahoda, Jung, Maslow, Neugarten och Rogers 

tagits i beaktande (Ryff, 1989). De sex dimensionerna som har utvecklats är autonomy 

(autonomi), positive relations with others (positiva relationer med andra), environmental 

mastery (förmåga att hantera vardagen), purpose in life (mening i livet), personal growth 

(personlig utveckling) samt self-acceptance (accepterande av det egna jaget) (Ryff, 1989). 

Dimensionernas namn har översatts till svenska av Petra Lindfors, Stockholms Universitet 

(Lindfors, 2002). 

Self-acceptance är det mest frekvent återkommande kriteriet för psykiskt 

välbefinnande i de ovan nämnda teorierna, varför Ryff (1989) drog slutsatsen att "holding 

positive attitudes toward oneself emerges as a central characteristic of positive psychological 

functioning" (s.1071). På motsvarande sätt beskrev Ouvinen-Birgerstam (1992) att: 
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Karaktäristiskt för en person vid god psykisk hälsa anses vara en positiv attityd 

till sig själv och sitt liv. En person med dålig psykisk hälsa har däremot svårt att 

känna sig tillfreds med sig själv, och hon utvecklar följaktningen en negativ 

attityd till den egna personen (s. 2). 

 

Annorlunda uttryckt finns ett positivt samband mellan självvärdering och psykisk hälsa, 

liksom mellan psykisk ohälsa och negativ självvärdering och eller orealistiskt höga självideal, 

vilket stöds av empirisk forskning på området (Ouvinen-Birgerstam, 1984). Begreppet 

självvärdering beskrivs av Ouvinen-Birgerstam (1984) synonymt med begreppen 

självuppfattning och självidentitet. Den tidigare nämnda termen identitet skapades av Erikson 

på 1950-talet, men har därefter beskrivits inom alternativa referensramar (t.ex. Buhler, 1962; 

Combs & Soper, 1957; Gordon & Grosin, 1973; Hall & Lindzey, 1957; Rycroft, 1968; 

Tabachnick, 1965; Wylie, 1974, ref. i Ouvinen-Birgerstam, 1984). När Ouvinen-Birgerstam 

(1984) talar om identitet avses personlig identitet, ett begrepp som inkluderar och begränsas 

av en persons upplevelse och värderingar av sig själv. 

Självbegrepp har för övrigt beskrivits av ett flertal teoretiker, som t.ex. Mead, 

1934, Erikson, 1968, och Maslow, 1958 (ref. i Burns, 1979). Burns (1979) har beskrivit och 

sammanfattat deras olika begrepp och definitioner. Själv definierar han i introduktionen till 

sitt arbete begreppet enligt följande; ”The self concept is a composite image of what we think 

we are, what we think we can achieve, what we think others think of us and what we would 

like to be” (s. VI). Roupé (1991) anser denna definition ungefär motsvara Meads och Eriksons 

självbegrepp, vilka kan sägas utgöra grunden för det som Ouvinen-Birgerstam (1984) avser 

när hon talar om självvärdering. 
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Psykiskt välbefinnande och anpassning hos adopterade barn och ungdomar 

 

Att adopteras innebär inte bara en möjlighet till ett annat liv, utan också ett övergivande, där 

separationen från de biologiska föräldrarna är själva förutsättningen för adoptionen. 

Separationen får inte sällan konsekvenser för det lilla barnet, såväl vad det gäller anknytning 

som identitet. Lindén (1992) har betonat hur en förflyttning från viktiga andra alltid är mer 

eller mindre traumatiskt för det lilla barnet, dvs. att den utifrån Dyregrovs (1997) definition av 

begreppet trauma innebär; ”en extraordinär psykisk påfrestning för de barn eller ungdomar 

som drabbas av händelsen” (Dyregrov, 1997, s. 9). Ett trauma innefattar alltid en krissituation 

(Dyregrov, 1997), vilken kan delas in i fyra faser; chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och 

nyorienteringsfas (Dyregrov, 1997; Lindén, 1982). Om sorgeprocessen inte får utlopp kan 

emellertid glidningen mellan faserna stoppas upp, vilket kan innebära att reaktionerna trängs 

bort och förblir latenta för lång tid framöver (Lindén, 1982).  

På senare tid har intresset för de internationellt adopterade barnens psykiska 

välbefinnande allt mer kommit att uppmärksammas, vilket troligen hänger samman med de 

larmrapporter som började komma för ett antal år sedan, i samband med att de adopterade 

barnen hade blivit tonåringar (Cederblad et al., 1994). Forskningsresultaten har varit 

skiftande. I huvudsak har epidemiologiska studier oftast visat att de adopterade ungdomarna, 

som grupp beaktad, inte har sämre psykisk hälsa eller självkänsla än icke-adopterade 

ungdomar, medan det i kliniska undersökningar har noterats en viss överrepresentation av 

svårigheter hos adopterade barn och ungdomar såväl i skolsituationen som inom 

barnpsykiatrin (Cederblad et al., 1994). Symptomen har i huvudsak innefattat utagerande 

beteende, hyperaktivitet och asociala beteenden hos pojkarna och depressiva tankar, 

självmordstankar och självmordshandlingar hos flickorna (Cederblad i SOU, 2003:49). 
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Liknande symptom har identifierats i en omfattande studie av Lindblad, Hjern och 

Vinnerljung (2003).  

Cederblad (1982) har i huvudsak fokuserat de yngre adopterade barnens fysiska 

och psykiska välbefinnande utifrån deras initiala anpassningsmönster. Exempelvis har hon i 

en jämförande studie kartlagt de yngre adopterade barnens anpassning till svenska 

förhållanden genom att studera förekomsten av problem under det första året i den nya 

svenska familjen. Fynden visade att de adopterade barnen uppvisade något större svårigheter 

än jämnåriga icke-adopterade barn. Även Brodzinsky et al. (1998) har noterat skillnader i 

anpassning mellan adopterade och icke-adopterade. Skillnaderna återfanns företrädesvis under 

latens- och tidig adolescensperiod.  

I motsättning till dessa resultat fann Pruznan (1977) inga skillnader i anpassning 

mellan adopterade och icke-adopterade personer i latensåldern. De adopterade barnen var lika 

välanpassade som de icke-adopterade barnen. Inte heller Novell och Guy (1977) kunde påvisa 

någon statistiskt säkerställd skillnad mellan adopterade och icke-adopterade i sin studie av 76 

unga, vuxna mellan 18 och 25 år.  

Trots olikheter beträffande resultat i de undersökningar som har berört 

adopterades psykiska välbefinnande, har det visat sig att de allra flesta adopterade barn och 

ungdomar, trots genomgripande separationer, klarar sig ganska bra (SOU, 2003:49). Barnens 

nya livssituation, tillräckliga inre resurser och en välfungerande omgivning är några faktorer 

som Dyregrov (1997) nämner som avgörande för läkandeprocessen. Även Brodzinsky et al. 

(1998), Cederblad (1982) och Irhammar (1997) betonar omgivningens, och framför allt 

adoptivföräldrarnas, kurerande roll som den viktigaste komponenten till en god självkänsla 

och ett psykiskt välmående.  
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Ankomstålderns betydelse för välbefinnandet 

 

Hög ankomstålder, liksom svåra tidiga upplevelser, har av bl.a. Cederblad (1982), Cederblad 

et al. (1994), Brodzinsky, (1987) och Brodzinsky et al. (1998), identifierats som en riskfaktor 

vad det gäller den initiala anpassningen i den nya familjen. Ju äldre barn, desto fler och mer 

komplicerade svårigheter i anpassningen.  

Liknande resultat återfinns i en amerikansk studie av Sharma, McGue och 

Benson, 1996b (ref. i Brodzinsky et al., 1998), där man fann man att de barn som var äldre 

vid placeringen löpte större risk att uppvisa såväl emotionella som beteenderelaterade 

problem än de barn som hade kommit i yngre ålder. De allra största problemen uppvisade de 

barn som var tio år eller äldre vid ankomsten. Likartade resultat kunde även påvisas av 

Gardell, 1979 (ref. i Cederblad et al., 1982), som i en studie omfattande 207 ungdomar mellan 

10 och 18 år, fann att 64 % av de barn som anlänt efter sex års ålder, mot 4 % av de barn som 

anlänt före ett och ett halvt års ålder, uppvisade omställningsproblem. Även Norvell och Guy 

(1977) fann att adopterade som var äldre vid ankomsten tenderade att skatta sin upplevda 

självkänsla lägre än de som kom som yngre. Författarna antog att orsaken till detta ofta var att 

de något äldre barnen hade upplevt bristande kontinuitet, liksom omfattande separationer, 

varför de relaterade fynden till begränsade möjligheter att identifiera sig med en stabil familj. 

Cederblad (1991) och Cederblad et al. (1994) har också i sina studier av barn som sökt hjälp 

på barnpsykiatriska kliniker i södra Sverige, funnit att hög ankomstålder medför större risk för 

barnpsykiatrisk kontakt.  
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Kunskap, minnen och föreställningar om bakgrunden. 

 

Kunskaper, minnen och föreställningar om och från tiden i ursprungslandet, har i litteraturen 

framhållits som en viktig aspekt i de adopterades liv. Exempelvis har Irhammar (1997) dels 

fokuserat hur professionella ofta kliniskt har erfarit kring de risker som det innebär för 

adopterades självkänsla om det förnekar sitt biologiska ursprung, men också, i en 

litteraturstudie, funnit vissa tecken på att sämre psykiskt välbefinnande är relaterat till ett ökat 

intresse för ursprunget. Även Cederblad et al. (1994) har poängterat kunskapens betydelse 

genom att belysa hur adopterade ”kan uppleva att de behöver mer kunskap om sin biologiska 

och sociala bakgrund för att komplettera sin självbild” (s. 23). Få empiriska studier finns 

emellertid gjorda. 

 

Adopterades kunskap om bakgrunden  

 

Före 1980-talet fanns en tendens till att adopterade inte skulle få reda på något om tiden före 

adoptionen (Irhammar, 1997). Senare forskning har dock belyst att kunskap om den 

biologiska familjen och om varför man lämnades för adoption är en betydande förutsättning 

för att bearbeta frågor om sin bakgrund. Kunskap om bakgrunden har därför också kommit att 

identifieras som en viktig variabel för identitetsutvecklingen (Brodzinsky, 1987; Brodzinsky, 

D., Smith, D., & Brodzinsky, A., 1998; Cederblad et al., 1994; Irhammar, 1997). 

Den bakgrundsinformation som finns om ett barn, som är tillgängligt för 

adoption, antecknas vanligen i de adoptionshandlingar som sedan medföljer barnet till sitt nya 

hemland. Adoptionsförmedlingarna och adoptivföräldrarna har ibland också en del 

information. Det har exempelvis blivit allt vanligare att givarländerna, dvs. de länder som 

barnen ursprungligen kommer ifrån, kräver att barnen hämtas av adoptivföräldrarna 
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personligen, istället för att, som förut, barnen lämnas av eskortpersonal på flygplatser i 

Sverige. Adoptivföräldrarna kan då de har besökt landet, och kanske eventuella barnhem eller 

fosterfamiljer, berätta om det för sina barn och förmedla en tydlig bild av miljön.  

De olika auktoriserade adoptionsförmedlingar som finns i Sverige har också en 

viss skyldighet att tillhandahålla information till den det berör. Praxis är att all information 

som rör den adopterade i det egna adoptionsärendet lämnas ut, medan information som i och 

för sig rör den adopterade, men som också rör tredje part och som kan anses stötande för 

denne inte lämnas ut (SOU, 2003:49).  

En del adopterade reser också tillbaka till ursprungslandet för att söka efter sina 

biologiska föräldrar, eller för att uppleva landet på nära håll. Andra tar del av information om 

ursprungslandet och dess kultur mer indirekt, via massmedia och böcker. Ytterligare andra 

intresserar sig inte alls för ursprungslandet (Cederblad et al., 1994).  

Irhammar (1997) har skiljt ut mellan ett yttre och ett inre sökande, där det inre 

sökandet berör de mentala aspekterna av sökandet, medan det yttre sökandet rör de som i 

verkligheten söker sina rötter genom att inhämta mer kunskap eller göra återresor till 

ursprungslandet. En epidemiologisk studie av Cederblad et al. (1994) och senare uppföljd och 

vidarearbetad av Irhammar (1997) uppmärksammade att de flesta av de utlandsfödda, 

adopterade deltagarna, ägnade sig åt ett inre sökande i form av tankar på sin biologiska familj, 

men att det var förhållandevis få av deltagarna som var beredda att ägna sig åt ett yttre 

sökande. Av de 211 deltagarna, 13–27 år (M=16 år), var det enbart ca 1/4 i gruppen 13-17 år 

och 1/3 i gruppen 18-27 år som faktiskt hade läst sina handlingar. Många framhöll också att 

de inte kände sig bekväma i att fråga adoptivföräldrarna om bakgrunden. Detta gällde för 1/3 i 

den yngre gruppen, respektive ca hälften i den äldre gruppen. Fördelat i de båda grupperna 

framkom att 30 % i den yngre gruppen och 60 % i den äldre gruppen helt saknade kunskap 

om sin biologiska familj. Hälften av de yngre och 60 % av de äldre, uppgav dock att de ansåg 
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att adoptivföräldrarna hade tillräcklig kunskap om förhållandena i ursprungslandet. Omkring 

hälften i båda grupperna önskade veta mer om sin biologiska familj. Cederblad et al. (1994) 

tolkade detta som ett bristande intresse för bakgrunden hos de adopterade, som relaterades till 

den låga medelåldern i studien.  

Feast, 1992 (ref. i Howe & Feast, 2000) fann i viss motsats till Cederblad et al. 

(1994) och Irhammar (1997) istället att de flesta adopterade i hans studie var intresserade av 

ett yttre sökande. Av de i studien inkluderade 132 personer, som sökt information om sin 

bakgrund, framkom att de allra flesta av dessa kunde tänka sig att gå vidare i sitt sökande mot 

en verklig återträff med de biologiska föräldrarna.   

För många adopterade personer finns det inte särskilt mycket 

bakgrundsinformation att få om ens första tid i livet. Många saknar ibland helt kunskap eller 

så har de mycket bristande kunskap om sin bakgrund. All kunskap är heller inte tillförlitlig. 

Lifton, 1981 (ref. i Elmund, 2001) fann att många adopterade upplever förvirring och en 

osäker självbild till följd av att de inte vet vilka deras biologiska föräldrar är och hur de ser ut. 

Lifton menade då att många adopterade lever med en känsla av att aldrig ha blivit födda.  

Bland de adopterade som önskade mer kunskap har Howe och Feast (2000) 

kunnat skilja ut tre ämnen som dominerande det som man ville veta mer om; anledningen till 

adoptionen, allmän information om tiden som föregick adoptionen och information om de 

biologiska föräldrarna.  

 

Adopterades minnen från bakgrunden 

 

Hur långt tillbaka i livet man har förmåga att minnas varierar dels mellan olika individer och 

dels mellan olika sorters minnesinformation (Christianson, 1994). När det gäller det 

episodiska minnet, dvs. långtidsminnet för händelser, har man inom utvecklingspsykologin i 
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synnerhet uppmärksammat det självbiografiska minnet (Evenshaug & Hallen, 2001), dvs. att 

individen minns skeenden i sitt eget liv. En individs allra tidigaste erfarenheter går dock inte 

att erinra sig i vuxen ålder. Orsaken till detta är omdebatterad, men Howe (2003) har relaterat 

förmågan att minnas till utvecklandet av det kognitiva självet, vilket vanligen sker i åldern 18-

24 månader. Kellogg (1995) har också poängterat språkets betydelse för minnet. Han menar 

att det är först när barnet har ett språk som det har kapacitet att minnas.  

Studier har visat att vissa vuxna individer kan beskriva enskilda personliga 

händelser från och med tvåårsåldern. Medelåldern ligger emellertid på ca tre och ett halvt år 

(Christianson, 1994). Ytterligare specifika och mer kontinuerliga minnen brukar vanligen 

framträda något senare, från ca fyra år och uppåt (Evenshaug & Hallen, 2001). En studie av 

Usher och Neisser, 1993 (ref. i Christianson, 1994) visade exempelvis att vuxna individer 

kunde minnas en sjukhusvistelse eller ett syskons födelse, som hade inträffat vid ungefär två 

till tre års ålder, medan dödsfall inom familjen eller att man hade flyttat endast mindes i 

vuxen ålder om det hade inträffat först något år senare, vid tre till fyra års ålder.  

Tillförlitligheten i barndomsminnen har ofta debatterats, men Brewin, Andrews 

och Gotlib, 1993 (ref. i Christianson, 1994) har beskrivit att tidiga barndomsminnen oftast är 

relativt riktiga, även om olika faktorer såsom glömska, snedvridning och förvrängning 

naturligtvis kan förekomma.  

Av de utlandsfödda barn som har anlänt till Sverige för adoption sedan 1981, 

har de allra flesta, ca 70 %, varit yngre än ett år vid ankomsten (www.nia.se), vilket enligt 

Howes (2003) och Kellogs (1995) kriterier skulle innebära att de flesta adopterade saknar 

minnen från tiden före adoptionen. Vidare har enbart ca 15 % av de barn som har anlänt till 

Sverige för adoption sedan 1981 varit fyra år eller äldre (www.nia.se), vilket enligt 

Evenshaug & Hallens (2001) ålderskriterium skulle innebära att få av de adopterade 

individerna innehar specifika, kontinuerliga minnen. Det finns oss veterligen också få studier 
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som belyser adopterades minnen från tiden i ursprungslandet. Ett exempel är emellertid 

Cederblad et al. (1994), som fann att 1/4 av 49 deltagare i en grupp 18-27 åringar, vars 

ankomstålder varierade från någon vecka upp till 11 år, kunde berätta om minnesbilder från 

tiden före adoptionen. Dessa bilder rörde företrädesvis enstaka händelser eller personer, 

vanligen från barnhemmet. Den något låga siffran förklarade Cederblad et al. med att enbart 

22 av de totalt 211 deltagarna i studien var över tre år vid ankomsten till Sverige. En 

uppföljningsstudie av Irhammar (1997), som fokuserade adopterades biologiska ursprung och 

etniska självidentitet, visade senare att 17 av dessa 22 personer, som hade anlänt till Sverige 

efter tre års ålder, hade någon form av minnen från ursprungslandet. Av de personer som 

uppgav någon form av minnesbilder, upplevde 62 % en anknytning till sitt ursprungsland, 

medan motsvarande siffra för de som inte uppgav några minnesbilder var 22 %. Cederblad et 

al. (1994) noterade också att de deltagare som var fem år eller äldre vid ankomsten till Sverige 

oftast hade förträngt minnena från sitt hemland, vilket Cederblad trodde kunde vara ett sätt att 

hantera den drastiska förändringen i den adopterades livssituation. Hon spekulerade också i 

om de förträngda minnena kunde ha att göra med barnets förlust av språket.   

 

Adopterades föreställningar om bakgrunden 

 

Många adopterade saknar, som tidigare nämnts, kunskap och minnen om och från sin 

bakgrund och istället blir de egna föreställningarna om bakgrunden viktiga byggstenar för 

välbefinnandet och identitetsskapandet. De blir ett sätt att bearbeta svårigheten med att man 

inte bara har blivit utvald, utan också bortlämnad.  

Exemplevis har Treacher och Katz (2001) omnämnt betydelsen av adopterade 

personers fantasier som de menar är; ”both conscious and unconsciuos and can involve 

gratification of wishes – material and emotional, fantasies of aggression, accomplishment and 
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reparation” (s. 1). Författarna argumenterar för fantasiernas huvudsakliga funktion, som ett 

sätt att skydda individen från svåra känslor av förlust och sorg. Även Rosenberg och Horner 

(1991) har påtalat verklighetens kontra fantasiernas betydelse, främst utifrån fokus på 

identitetsbildningen hos adopterade barn och ungdomar, bl. a. genom att jämföra begreppen 

familjeromans och birthparent romance fantasy. Begreppet familjeromans syftar på icke-

adopterade barns dagdrömmar om att vara adopterade, komma från en förmögen familj etc. 

och begreppet birthparent romance fantasy avser adopterade barns tendens att idealisera de 

biologiska föräldrarna. Fantasiernas innehåll och funktion skiljer sig således åt. Författarna 

har antagit att adopterade personer, med hjälp av sina fantasier, utvecklar förklaringar kring 

hur det kom sig att de blev bortadopterade. Förklaringarna får inte sällan en idealiserande och 

positiv ton, vilken ofta förstärks av adoptivföräldrarna. Detta kan, enligt Rosenberg och 

Horner (1991), bidra till adopterade barns fantasier om sig själva som det onda barnet.  

Författarna poängterar dock, i enlighet med Lindén (1982), att det också kan vara mycket 

betydelsefullt för det lilla barnet att fylla ut frånvaron av verkliga objekt med fantasibilder. 

Irhammar (1997) har emellertid funnit att alltför frekventa tankar på ursprunget kan relateras 

till sämre psykiskt välbefinnande.  

Ett antal empiriska studier har fokuserat förekomsten av tankar och 

föreställningar om bakgrunden hos adopterade personer. Exempelvis fann Schiellerup och 

Grand (1983) i en studie av 50 vuxna adopterade att närmre 2/3 av dessa hade haft fantasier 

om de biologiska föräldrarna. Irhammar (1997) gjorde liknande fynd; 21 av de 29 deltagarna, 

hade vid själva intervjutillfället, tankar på sin biologiska familj. Tankarna dominerades av två 

centrala teman. Det första temat utgick från den adopterades perspektiv och karaktäriserades 

av vem man var i förhållande till sitt ursprung. Det andra temat utgick från de biologiska 

föräldrarnas perspektiv och innehöll föreställningar kring hur föräldrarna hade det. En central 

fråga här rörde också hur det kom sig att man blev bortlämnad. Det framkom vidare att de 
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adopterade i studien använde sig av den biologiska familjen och livet i ursprungslandet som 

speglar för att söka bekräftelse på sig själva. Även Sachev (ref. i Howe & Feast, 2000) har 

belyst innehållet i adopterades tankar och föreställningar. I hans studie framkom att de allra 

flesta av de adopterade deltagarna primärt tänkte på den biologiska modern. Enbart 20 % 

uppgav att de hade tänkt på fadern. 

Ett flertal adoptionsforskare har också belyst hur de adopterades tankar och 

föreställningar kring ursprungslandet tenderar att intensifieras under sen latensfas och tidig 

adolescens (Brodzinsky et al., 1998; Cederblad et. al. 1994; Dalen och Saetersdal, 1992), 

eftersom det är först då som barnet på en mer komplex, kognitiv nivå kan förstå adoptionens 

innebörd.  

 

SYFTE 

 

Forskningen kring adopterades hälsa är, som framkommer i teoridelen, i viss mån kartlagd 

och väldokumenterad. I andra fall har forskningen varit mer begränsad, vilket inte minst 

gäller de numera vuxna adopterades situation. Detta har troligen sin grund i de internationella 

adoptionerna som ett tämligen nytt fenomen, som inte tidigare har möjliggjort studier av de 

mer långsiktiga konsekvenserna av adoptioners betydelse för hälsa och välbefinnande. 

Föreliggande uppsats vill därför ge röst åt en ny samhällsgrupp i Sverige, de vuxna 

adopterade. Vi avser att utifrån fokus på deras upplevelser och erfarenheter, bygga vidare på 

den forskning som tidigare har undersökt ankomstålderns betydelse för det psykiska 

välbefinnandet hos barn och ungdomar. Vi avser också att i viss mån undersöka betydelsen av 

faktorer såsom kunskap, minnen och föreställningar om bakgrunden, vilka också i tidigare 

studier ofta har tillskrivits en väsentlig roll för adopterades välbefinnande.  
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Det övergripande syftet med uppsatsen är därför att explorativt, i en jämförande 

studie, utröna om det föreligger någon skillnad mellan internationellt adopterades 

självupplevda psykiska välbefinnande i vuxen ålder, beroende på om de ankom till Sverige 

för adoption som yngre eller äldre, men också i viss mån beroende på om de har kunskap, 

minnen och föreställningar om sin bakgrund respektive om de inte har det. Vi avser vidare att 

kartlägga vilken betydelse de adopterade själva tror att dessa variabler har, samt hur 

förekomst och innehåll i deras kunskap, minnen och föreställningar gestaltar sig utifrån 

skillnader i ankomstålder. Det är vår förhoppning att föreliggande studie ska kunna bidra med 

viktig kunskap, som är till gagn för såväl de adopterade själva som för de personer som står 

för deras omvårdnad. Detta inte minst mot bakgrund av att Sverige sedan en tid tillbaka är att 

betrakta som ett av världens största mottagarländer avseende internationellt adopterade barn.  

 

Övergripande frågeställningar 

 

1. Finns det någon skillnad mellan unga vuxna internationellt adopterade individers 

självupplevda psykiska välbefinnande med avseende på tidig eller sen 

ankomstålder?  

 

2. Finns det, utifrån ankomstålder, någon skillnad i innehåll och förekomst av 

kunskap, minnen och föreställningar från och om bakgrunden hos unga vuxna 

internationellt adopterade?  

 

3. Finns det någon skillnad mellan unga vuxna internationellt adopterade individers 

upplevda psykiska välbefinnande med avseende på förekomst av kunskap, minnen 

och föreställningar från och om bakgrunden i ursprungslandet? 
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METOD 

 

Undersökningsdeltagare  

 

Två grupper var aktuella för frågeställningarna; internationellt adopterade unga vuxna som, 

utifrån sin ankomstålder, kunde förväntas ha minnen från tiden före adoptionen respektive 

internationellt adopterade unga vuxna med en avsevärt lägre ankomstålder och som därmed 

inte förväntades ha några minnen. Utifrån relevant minnesforskning bedömdes individer med 

en ankomstålder på fyra år och uppåt passa in i den första gruppen och individer med en 

ankomstålder på ett år eller yngre passa in i den senare gruppen (Christianson, 1994; Howe, 

2003). Åldersintervallet för samtliga individer i undersökningen sattes mellan 20 och 26 år, 

d.v.s. födelseår mellan 1977 och 1982. Av praktiska skäl kontaktades endast de personer som 

via Adoptionscentrums förmedling kom till familjer boende i Skåne (jämför proceduravsnittet 

nedan). 

Av de personer som tackade ja till att delta var 22 personer ett år och två 

månader eller yngre och 11 personer tre år och nio månader eller äldre vid ankomsten till 

Sverige. Utifrån tidig och sen ankomstålder benämns i det följande den förra gruppen ”grupp 

T” och den senare ”grupp S”.  

Hela gruppen kom att bestå av 17 kvinnor och 16 män, vilka fördelades som 

11:11 i grupp T och 6:5 i grupp S. Totalt kom 16 personer från Syd- och Centralamerika och 

17 personer från Asien och på motsvarande sätt fördelades dessa som 9:13 i grupp T och 7:4 i 

grupp S. Fördelningarna överensstämde relativt väl med förhållandena i det material som vi 

ursprungligen utgick ifrån. Samtliga individer var födda mellan 1977 och 1982. 
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Av de deltagare som hade kommit till Sverige vid en ålder av ett år eller yngre, 

hade 19 individer ett eller flera syskon i adoptivfamiljen. Motsvarande siffra för dem som 

hade kommit till Sverige vid fyra år eller äldre var sju stycken. En majoritet av 

adoptivföräldrarna levde fortfarande tillsammans (19/22 i grupp T respektive 7/11 i grupp S).  

Flertalet av deltagarna hade flyttat hemifrån sedan en tid tillbaka, men i grupp S 

bodde tre individer kvar hos föräldrarna. Av de övriga i gruppen bodde fyra individer 

ensamma, ytterligare fyra var gifta eller sammanboende och en av dessa väntade barn. I grupp 

T bodde 13 individer ensamma, nio var gifta eller sammanboende och två deltagare hade 

barn. 

Av deltagarna i studien arbetade totalt 14 individer (11/22 i grupp T respektive 

3/11 i grupp S), varav nio inom arbeten som inte krävde eftergymnasiala studier (7/11 i grupp 

T respektive 2/3 i grupp S). Fjorton deltagare studerade (9/22 i grupp T respektive 5/11 i 

grupp S), varav 11 på eftergymnasial nivå (9/9 i grupp T respektive 2/5 i grupp S). Fyra av 

deltagarna var för tillfället arbetslösa (1/22 i grupp T respektive 3/11 i grupp S) och en person 

var sjukskriven. 

 

Procedur   

 

För att komma i kontakt med för studien potentiella deltagare kontaktades Adoptionscentrum, 

som är en av de enskilt största adoptionsförmedlingarna i Sverige (www.nia.se). De uppgav 

att deras register över adopterade personer omfattade totalt 46 individer, födda mellan 1977 

och 1982, som adopterats vid fyra års ålder eller senare och vars föräldrar bodde i Skåne. 

Motsvarande antal barn som adopterats vid ett års ålder eller tidigare var 203. Senare visade 

det sig emellertid att den korrekta beskrivningen av dessa grupper var individer som 

adopterats under sitt fjärde levnadsår eller senare, samt individer som adopterats senast vid 
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utgången av året efter sitt födelseår. I vår studie kom dessa grupper att motsvaras av personer 

som var tre år och nio månader eller äldre vid ankomsten och personer som var ett år och två 

månader eller yngre vid ankomsten. I den följande texten refereras, i de fall inte 

benämningarna grupp S och grupp T används, ändå till gruppernas ursprungliga benämningar, 

”fyra år eller äldre” respektive ”ett år eller yngre”. 

Adoptionscentrum tillhandahöll information om individernas kön, ursprungsland 

samt föräldrarnas bostadsort och av de 203 individerna med en ankomstålder på ett år eller 

yngre valde vi ut 46 individer som bäst matchade de 46 som kommit när de var fyra år eller 

äldre. Vid matchningen togs, i följande prioritetsordning, hänsyn till kön, ursprungsland, 

födelseort, barnhem (i de fall detta framgick) samt adoptivföräldrarnas bostadsort. 

Kontakt etablerades via brev och kom att omfatta många led. Av sekretesskäl 

lämnades inga namn eller adresser ut av Adoptionscentrum och därför skickades först 

samtliga brev dit för adressering och utskick. Vidare hade Adoptionscentrum endast 

adoptivföräldrarnas namn och adresser registrerade, varför föräldrarna ombads att 

vidarebefordra brev med förfrågningar till sina barn (bilaga 1 och 2). 

Adoptionscentrum höll vid denna tid på att överföra data från ett manuellt till ett 

datoriserat register. Samtliga uppgifter för de 46 individerna med en ankomstålder på fyra år 

eller äldre var inlagda i det datoriserade registret, men uppgifter för gruppen individer med en 

ankomstålder på ett år eller yngre höll hela tiden på att fyllas på. Därmed förlorades 

kontrollen över de sifferkombinationer som motsvarade en av oss utvald individ i denna 

grupp och det är möjligt att vissa av de utvalda individernas föräldrar inte kontaktades till 

förmån för andra individers föräldrar i denna grupp. Trots detta kom emellertid 

könsfördelningen, vilken var av högsta prioritet vid matchningen, att bli mycket jämn inom 

och mellan grupperna. 
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Av de sammanlagt 92 brev som skickades ut, kom 11 åter avsändaren. 

Föräldrarnas nuvarande adresser söktes via nummerupplysning och skattemyndighet och 

totalt 7 brev skickades ut på nytt. Till föräldrar vars barn hade en ankomstålder på fyra år eller 

äldre, skickades ett brev för varje barn som stämde in på kriterierna för undersökningen. Till 

föräldrar vars barn hade en ankomstålder på ett år eller yngre skickades, utifrån matchningen, 

endast ett brev, oavsett hur många barn i familjen som stämde in på kriterierna för 

undersökningen. 

Vi fick svar från 44 individer. Totalt 33 personer tackade ja till att delta i 

studien, medan 11 avböjde aktivt. I vissa fall stämde kriterierna in på mer än ett barn i 

familjen, vilket ledde till att bland de 33 personer som tackade ja ingick tre syskonpar i 

gruppen med en ankomstålder på ett år eller yngre. 

Undersökningen omfattade två delar. Först gjordes en av oss egenhändigt 

utarbetad, halvstrukturerad intervju som fokuserade på frågor kring den adopterades 

bakgrund, minnen, fantasier, identitet och psykiska hälsa (se Bilaga 3). Instruktionerna innan 

intervjun var desamma för alla medverkanden. Därefter ombads deltagarna att besvara de två 

självskattningsformulären Som jag ser mig själv samt kortversionen av Ryff´s Psychological 

Well-Being Scale.  

Genomförandet tog ca två timmar och ägde i flertalet fall rum i en avskild lokal 

på Institutionen för psykologi, vid Lunds Universitet. I några fall gjordes intervjun per 

telefon, i intervjupersonens hem eller i någon annan lämplig, avskild lokal. I de fall intervjun 

genomfördes via telefon sändes självskattningsformulären hem till deltagarna. 

Intervjudeltagarna uppmanades att svara så utförligt som möjligt på frågorna, men i samband 

med, för olika personer, uppenbart känsliga intervjuområden poängterades emellertid rätten 

att endast berätta det man själv önskade.  
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Bortfallsanalys  

 

Maximalt 89 av de ursprungligen 92 utskickade breven kan ha nått adoptivföräldrarna. Barn 

till 30 av dessa (drygt 30 %) tackade ja till att delta i undersökningen, medan 11 (drygt 10 %) 

tackade nej. Detta motsvarar ett bortfall på ungefär 65 % och kan jämföras med att 

svarsfrekvensen vid utskick av frågeformulär vanligtvis uppgår till ca 30 % (Shaughnessy, 

Zechmeister & Zechmeister, 2000). Enligt samma källa är risken för systematiskt bortfall 

alltid överhängande vid låg svarsfrekvens och därmed är representativiteten hotad. 

Det finns troligtvis flera olika förklaringar till bortfallets storlek. Till att börja 

med var kontaktetableringen komplicerad. Det är oklart hur många föräldrar som verkligen 

erhöll ett brev och hur många av dessa som i sin tur vidarebefordrade brevet till sitt/sina barn. 

Vidare kan barnens för oss okända uppehållsorter också ha bidragit till den låga 

svarsfrekvensen. En långresa utomlands kan t.ex. vara en förklaring till att man inte svarat. 

Dessutom vet vi inte säkert om samtliga individer befann sig i livet. Det är också sannolikt att 

tveksamhet kan ha uppstått kring huruvida någon individ i familjen verkligen berördes av 

undersökningen i de fall där ingen exakt stämde in på kriterierna för ankomstålder och att 

man av denna anledning inte svarat (jämför kriterierna ”ett år eller yngre” respektive ”fyra år 

eller äldre”). Bortfallet i båda grupperna kan också till en del antas bero på att man var ovillig 

att berätta om sina tankar och erfarenheter i en så personlig fråga. 

Att sända påminnelser hade troligtvis ökat svarsfrekvensen och rekommenderas 

av Shaughnessy et al. (2000) i samband med utskick av frågeformulär. Detta var emellertid av 

ekonomiska skäl inte möjligt vid denna undersökning. 

Utifrån de ursprungliga 92 breven var högsta möjliga antal deltagare i grupperna 

46, eventuella syskon i grupp T borträknade. Tre syskon tillkom i denna grupp, men här 



Psykiskt välbefinnande hos internationellt adopterade    30

beräknas svarsfrekvensen som en individ per brev i det följande, varför syskonen i detta 

sammanhang inte räknas med. 

Av de tre brev som kom åter avsändaren och som vi via skattemyndighet och 

nummerupplysning inte kunde få tag på adressaten till, vet vi att ett var avsett för en individ i 

grupp T och att ett var avsett för en individ i grupp S. Vem det tredje brevet var avsett för vet 

vi inte. Bland de som tackade ja till att delta var svarsfrekvenserna drygt 40 % för grupp T 

samt knappt 1/4 för grupp S. Motsvarande siffror för de som aktivt tackade nej var nästan 10 

% (4/46) för grupp T samt ungefär 15 % (7/46) för grupp S. Ett systematiskt bortfall kan vara 

förklaringen till tendensen att individer i grupp T i högre utsträckning tackade ja (19/27 vs. 

11/35, ns). En möjlighet är att det upplevdes så påfrestande att behöva tala om sina minnen att 

man avstod från att delta. Samtliga av de 33 individer som tackade ja till att delta i studien, 

fullföljde emellertid såväl intervjun som frågeformulären i sin helhet, varför inget internt 

bortfall föreligger. 

 

Material  

 

Ryff´s Psychological Well-Being Scale   

 
Ryff´s Psychological Well-Being Scale (RPWB)/Ryffs positiv-hälsa skala är ett instrument i 

form av tre olika långa versioner av ett självskattningsformulär, som har utarbetats för att 

mäta psykiskt välbefinnande (Ryff, 1989; Ryff & Keyes, 1995). Formulären är konstruerade 

av Carol D. Ryff, Department of Psychology, University of Wisconsin - Madison, 1989 och 

översatta till svenska av Petra Lindfors, Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet.  

Utifrån olika teorier om vad positivt psykologiskt fungerande innebär 

utvecklades sex olika dimensioner av psykiskt välbefinnande, vilka motsvaras av följande sex 

delskalor i skattningsformulären; EM = environmental mastery (förmåga att hantera 
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vardagen), SA = self-acceptance (accepterande av sig själv/självacceptans), PR = positive 

relations with others (positiva relationer med andra), PL = purpose in life (mening i livet), PG 

= personal growth (personlig utveckling) samt AU = autonomy (autonomi/självständighet) 

(Ryff, 1989). De sex delskalorna i de olika versionerna består av 20, 14 respektive 3 items, 

d.v.s. det finns en 120-items-version, en 84-items-version samt en 18-items version (Ryff, 

1989b; Ryff & Keyes, 1995). De två senare är de oftast använda (Lindfors, 2002). Av dessa är 

kortversionen den allra mest använda eftersom den tar minst tid i anspråk för att fylla i (P. 

Lindfors, personlig kommunikation, november, 2002). Det är också den version som använts i 

föreliggande studie. 

Frågorna i RPWB är formulerade som positiva eller negativa påståenden som 

besvaras på en 6-gradig Likerttypskala, graderad från ”stämmer inte alls” till ”stämmer 

precis”. Påståenden som hör till en viss delskala är blandade med påståenden från andra 

delskalor i formuläret (Ryff 1989c; Ryff, Lee, Essex, & Schmutte, 1994, ref. i Lindfors, 

2002). I det följande beskrivs ett exempel från varje delskala. Samtliga påståenden ingår i den 

svenska översättningen av 18-items-versionen (P. Lindfors, personlig kommunikation, 

november, 2002).  

 

EM: ”Jag brukar vanligen känna att jag har kontroll över min livssituation.” 

SA: ”När jag ser tillbaka på mitt liv är jag nöjd med det sätt på vilket saker och ting har ordnat 

sig.” 

PR: ”För mig har det varit svårt och påfrestande att upprätthålla nära relationer.” 

PL: ”Jag tar en dag i taget och tänker inte särskilt mycket på framtiden.” 

PG: ”Jag tycker att det är viktigt att få nya erfarenheter som utmanar min syn på mig själv och 

på världen omkring mig.” 

AU: ”Jag har en tendens att låta mig påverkas av personer med bestämda åsikter.”     
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Varje påstående poängsätts från 1-6, vilket medför att högsta möjliga totalpoäng 

är 108 och lägsta möjliga totalpoäng är 18. För delskalorna är högsta och lägsta poäng 18 

respektive 3. Hög poäng tyder på högt skattat välbefinnande. 

Tillräckligt underlag för en svensk normering saknas ännu, men data föreligger 

från en amerikansk undersökning av 1 108 personer, 25 år eller äldre, icke-

institutionaliserade, engelsktalande individer, bosatta i 48 av de amerikanska staterna, i 

hushåll med minst en telefon. Medelvärdena för de olika delskalorna i undersökningen 

varierade mellan 14,4 (PL) och 15,7 (PG) (sd= 3,2 respektive 2,5). Tvärkulturella studier har 

generellt visat lägre värden jämfört med de amerikanska (Ryff & Keyes, 1995). Detta kan 

jämföras med Lindfors (2002) svenska undersökning av 91 tjänste- män och kvinnor mellan 

24-62 år. Medelvärdena för de olika delskalorna vid denna undersökning varierade mellan 

12,86 (AU) och 14,47 (PG) (sd= 2,4 respektive 2,26). Resultaten på delskalorna AU, EM och 

PG var signifikant lägre jämfört med tidigare nämnda amerikanska data, vilket bl.a. kan 

förklaras av kulturella skillnader (Lindfors, 2002). Lindfors och Lundbergs (2002) 

undersökning av 26 tjänste- män och kvinnor, anställda vid svenska regeringen visade ett 

totalt medelvärde på 81,39 (samma åldersgrupp som tidigare). 

Den tidigare nämnda amerikanska undersökningen (Ryff & Keyes, 1995) 

påvisade signifikanta könsskillnader på delskalan PR, där kvinnorna uppnådde högre resultat 

jämfört med männen. Samma undersökning påvisade även signifikanta åldersskillnader, med 

minskande värden på delskalorna PL och PG i samband med ökande ålder. Lindfors (2002) 

har emellertid inte kunnat bekräfta några sådana skillnader i det svenska materialet.    

För de längre versionerna av RPWB är reliabiliteten hög, med alfakoefficienter 

för delskalorna i 84-items-versionen som varierar mellan 0,83 - 0,91 och en test-retest 

reliabilitet på 0,81 - 0,88 efter sex veckor (Ryff, 1989c; Ryff, Lee, Essex & Schmutte, 1994, 
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ref. i Lindfors, 2002). Den kortare versionen utarbetades för att spara tid och pengar och items 

valdes ut för att få så stor bredd som möjligt, d.v.s. inte i första hand för att få så hög 

reliabilitet som möjligt. Kort-versionen (18 items) korrelerar emellertid från 0,70 - 0,89 med 

de olika delskalorna på den ursprungliga 120-items-skalan och uppvisar en test-retest 

reliabilitet mellan 0,80 - 0,88  (Ryff & Keyes, 1995).  

RPWB har visat svaga samband med andra mått på välbefinnande, bl.a. lycka, 

tillfredsställelse och depression, uppmätt på olika sätt (bl.a. Ryff, 1989 och Ryff & Keyes, 

1995). Detta anses ge belägg för antagandet att RPWB mäter det omfattande begreppet 

psykologiskt välbefinnande bättre jämfört med mätmetoder som endast fokuserar på en aspekt 

av psykologiskt välbefinnande. Även faktoranalys har gett stöd för detta antagande (Ryff & 

Keyes, 1995).  

 

Som jag ser mig själv 

 
Som jag ser mig själv är ett självskattningsformulär som har utvecklats för att mäta 

självuppfattning och självvärdering, begrepp som korrelerar positivt med psykisk hälsa 

(Ouvinen-Birgerstam, 1984). Formuläret konstruerades ursprungligen av Pirjo Ouvinen-

Birgerstam, Institutionen för psykologi, Lunds Universitet, för att studera tidigare nämnda 

aspekter hos vuxna och framför allt äldre personer (Ouvinen-Birgerstam, 1992). Vissa frågor 

har sedan modifierats och nya frågor har lagts till av Malin Irhammar, Kristianstad Högskola, 

för att formuläret på ett mer tillfredsställande sätt ska kunna tillämpas på vuxna i 

yrkesverksam ålder (Birgerstam & Irhammar, 1998). 

Uppbyggnaden av Som jag ser mig själv har sitt huvudsakliga ursprung i Jag 

tycker jag är, ett självskattningsformulär för bedömning av barns självvärdering. Också detta 

test är konstruerat av Ouvinen-Birgerstam (1985). Påståendena i Jag tycker jag är, är 
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fördelade på olika delskalor. Motsvarande uppdelning planeras även för Som jag ser mig 

själv, men har ännu inte avslutats (M. Irhammar, personlig kommunikation, mars, 2003).  

Den modifierade versionen av Som jag ser mig själv, vilken har använts i 

föreliggande studie, består av 78 positiva och negativa påståenden som besvaras på en 

fyragradig Likerttypskala, graderad från ”stämmer precis” till ”stämmer inte alls”. Testet 

berör följande aspekter av självuppfattning: 

 

”Färdigheter, talanger och förmågor” 

”Energi, vitalitet, vilja, mening” 

”Kroppen och fysiskt välmående” 

”Psykiskt välmående” 

”Relationer till ens närmaste” 

”Relationer till andra, social tillhörighet” 

”Materiell framgång, ekonomiskt välstånd”           

 

Nedan följer exempel på påståenden att ta ställning till på Som jag ser mig själv: 

 

”Jag är nöjd med mitt utseende” 

”Jag är ofta sur och irriterad” 

”Jag trivs och utvecklas i mitt arbete/mina studier” 

”Jag är tillfreds med livet som det nu är” 

”Jag känner förtvivlan över min situation” 

 

Varje påstående poängsätts från ett (instämmande med negativt påstående alternativt 

avståndstagande från positivt påstående) till fyra (instämmande med positivt påstående 
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alternativt avståndstagande från negativt påstående), vilket medför att lägsta möjliga 

totalpoäng är 78 och högsta möjliga totalpoäng är 312.  

Det ursprungliga testet har dels utprovats på en grupp äldre människor (55-94 

år) (Ouvinen-Birgerstam, 1992) och dels på en grupp yngre människor (25-55 år) (Roupé, 

1991). Dessutom har en mindre studie utförts på en grupp studeranden (21-41 år) (Ouvinen-

Birgerstam, 1992). Normering för det nya, modifierade självskattningsformuläret håller på att 

utarbetas. Totalt 1 000 individer kommer att ingå i denna normgrupp. Resultatet för de 500 

individer som hittills ingår i det svenska normmaterialet varierar mellan 145 och 306 (M= 

228, sd= 30). Detta kan jämföras med en studie av en grupp adopterade individer med en 

variation mellan 200 och 299 (M= 261, sd= 25,9). Inga signifikanta skillnader mellan 

grupperna har kunnat påvisas (M. Irhammar, personlig kommunikation, mars, 2003). 

Det ursprungliga testet (Ouvinen-Birgerstam, 1992) bestod till att börja med av 

111 items. Efter en itemanalys med KR20, i Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), togs items med lägre korrelation än 0,30 med totalpoängen bort, vilket lämnade 70 

items kvar. Ytterligare en itemanalys genomfördes på dessa resterande items, vilken påvisade 

en signifikant korrelation mellan varje enskild item och totalvärdet (p< 0,01). För att bedöma 

frågeformulärets inre konsistens och homogenitet användes split-half metoden (Spearman-

Brown och Guttman). Reliabiliteten beräknades till 0,93 för både den äldre (55-94 år) och den 

yngre (25-49 år) gruppen (Ouvinen-Birgerstam, 1992) Reliabilitetstestningar för den 

modifierade versionen har ännu inte genomförts. 

Validitetsstudier planeras för Som jag ser mig själv, men har ännu inte 

genomförts. Ett antal validitetsstudier för Jag tycker jag är presenteras emellertid i Ouvinen-

Birgerstam (1999), vilka samtliga tyder på att detta test mäter det som det är avsett att mäta, 

nämligen barns självvärdering. Som tidigare nämnts antas detta ha ett positivt samband med 
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psykisk hälsa, vilket bl.a. bekräftas i studier av Rosenberg, 1965, Fitt, 1965 och Jesness, 1966 

(ref. i Ouvinen-Birgerstam, 1985). 

 

Databearbetning  

 

Utifrån intervjumaterialet utarbetades mallar för kategorisering av deltagarnas svar och för 

beräkning av hur många individer som hade svarat på liknande sätt i de båda grupperna. För 

att skapa ett gemensamt förfaringssätt samt öka interbedömarreliabiliteten bedömde vi initialt 

två intervjuer tillsammans utifrån mallen. Därefter kodades intervjuerna var för sig, varpå vi 

redovisade bedömningarna för varandra. I de fall vi hade bedömt olika, vid ca 4-5 tillfällen, 

diskuterade vi oss fram till en gemensam lösning. 

Svar som var aktuella för jämförelser mellan grupperna ställdes upp i 

fyrfältstabeller och skillnader mellan grupperna analyserades sedan med Fisher´s exact test. 

När resultaten presenteras i det följande beskrivs alla värden som har ställts upp i 

fyrfältstabeller och kontrollerats med Fisher´s exact test som summan av det totala antalet 

deltagare i grupp T vs. summan av det totala antalet deltagare i grupp S. Siffrorna står inom 

parentes och åtföljs av en kommentar om huruvida skillnaden är signifikant (p< 0,05) eller ej 

(ns), exempelvis (8/14 vs. 6/5, ns), se nedan. I de fall som de båda gruppernas värden inte har 

kontrollerats med Fisher´s exact test beskrivs det antal deltagare som avses i grupp T och det 

antal deltagare som avses i grupp S, av det totala antalet deltagare i respektive grupp, t.ex. 

9/22 i grupp T respektive 3/11 i grupp S, se nedan.  

 Medelvärden på Ryff´s Psychological Well-Being Scales och Som jag ser mig 

själv jämfördes med avseende på ankomstålder, men även med avseende på kön och på den 

världsdel som individerna ursprungligen hade kommit ifrån, med t-test för oberoende grupper 

samt Mann-Whitney U test, i SPSS. Individerna delades även in i kategorier beroende på om 
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de hade ingen/lite eller ganska lite kunskap alternativt ganska mycket eller mycket kunskap 

om sin bakgrund, inga eller endast få minnen alternativt ganska många eller många minnen 

från bakgrunden samt ytterst få/inga eller ganska få föreställningar alternativt ganska många 

eller många föreställningar om bakgrunden. De olika grupperna slogs sedan ihop till dikotoma 

grupper bestående av individer med liten eller ingen respektive en hel del kunskap, minnen 

och föreställningar. De olika kategoriernas medelvärden på RPWB och Som jag ser mig själv 

jämfördes också med t-test och Mann-Whitney U test enligt ovan. Utifrån deltagarnas resultat 

på RPWB och Som jag ser mig själv identifierades även gemensamma nämnare för de 

individer med högst respektive lägst resultat på dessa test.  

Anledningen till att både t-test och Mann-Whitney U test för oberoende grupper 

användes var att det var tveksamt om samtliga kriterier för tillämpning av t-test var uppfyllda. 

Då t-testet är ett starkare test ökar sannolikheten för lägre p-värden och därmed risken för typ 

I fel, d.v.s. risken att förkasta nollhypotesen (det finns inga skillnader mellan grupperna) trots 

att den är sann. Utifrån detta bestämde vi oss för att endast redovisa resultaten på Mann-

Whitney U test i de fall då t-testet gav signifikanta värden, eftersom p-värdena på det förra 

testet inte torde understiga t-testets. Signifikansnivån på båda testen sattes till p= 0,05. Alla 

signifikansprövningar var tvåsidiga. 

 

RESULTAT 

 

Ankomstålder och psykiskt välbefinnande  

 

Närmare 40 % i grupp T och över hälften i grupp S uppgav att de aldrig hade mått psykiskt 

dåligt alternativt att de hade mått psykiskt dåligt någon gång, men att det inte hade varit värre 

jämfört med människor i allmänhet. Resterande individer, drygt 60 %, i gruppen med den 
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tidigare ankomståldern och närmare hälften i gruppen med den senare ankomståldern, beskrev 

att de hade haft mer allvarliga psykiska problem någon gång under livet (8/14 vs. 6/5, ns).  

De som liknade sin problematik med människors i allmänhet, förklarade sina 

upplevelser av att må psykiskt dåligt exempelvis som att de kände sig oattraktiva eller 

annorlunda under tonåren, att de upplevde prestationsångest i samband med sina studier, att 

de kände sig ensamma när de flyttade hemifrån eller att de kände sorg när en anhörig gick 

bort eller när ett kärleksförhållande bröts. Deltagarna i denna kategori ansåg antingen att deras 

reaktioner hade varit adekvata eller att deras psykiska problem inte hade varit särskilt 

allvarliga.  

Bland de individer som berättade om mer allvarliga psykiska problem tyckte vi 

oss se en gradskillnad i allvarlighet mellan de som beskrev problem i form av exempelvis 

nedstämdhet, lindriga depressioner eller utbrändhet (9/22 i grupp T respektive 3/11 i grupp S) 

och de som beskrev problem i form av bl.a. svårare depressioner, självskadebeteende, 

psykoser eller suicidförsök (5/22 i grupp T respektive 2/11 i grupp S). 

Ungefär 1/3 av samtliga individer i båda grupperna hade någon gång sökt 

professionell hjälp för sina psykiska problem (7/15 vs. 4/7, ns). Bland de intervjudeltagare 

som inte hade sökt professionell hjälp nämnde några att de kanske borde ha gjort det. 

Över hälften av deltagarna i båda grupperna uppgav att de, vid intervjutillfället, 

var tillfreds med sina liv, medan drygt 40 % svarade att de inte var tillfreds med sina liv eller 

att de endast delvis var det (13/9 vs. 6/5, ns). De som var tillfreds förklarade bl.a. att de på det 

hela taget var nöjda med sina relationer och vad de sysslade med. Vanligt förekommande svar 

från individer som inte var fullständigt tillfreds var bl.a. att man inte var nöjd med sin 

nuvarande sysselsättning och att man inte riktigt visste vad man ville göra med sitt liv. 

Närmare 40 % av individerna i grupp T och över hälften av individerna i grupp 

S ansåg sig vara tillfreds med sig själva vid tiden för intervjun, medan resterande deltagare 
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svarade att de inte var tillfreds med sig själva eller att de endast delvis var det (8/14 vs. 6/5, 

ns). Att vara tillfreds med sig själv innebar bl.a. att man var nöjd med sitt utseende och stolt 

över vad man hade åstadkommit och hunnit med under livet. De deltagare som inte var helt 

och hållet tillfreds nämnde bl.a. att de tyckte att de ställde alltför höga krav på sig själva, att 

de inte var nöjda med sitt utseende, såsom längd och vikt, att de hade svårt att förlåta sig 

själva för saker som de hade gjort tidigare under livet och att de önskade att de hade presterat 

bättre i skolan. 

De flesta av deltagarna uppgav att de hade en god relation till 

adoptivföräldrarna. I grupp T ansåg 17 informanter att de hade en god relation till föräldrarna, 

medan fem ansåg att relationen var ganska bra. Ingen upplevde att relationen var dålig. I 

grupp S ansåg sex individer att de hade bra kontakt med föräldrarna. Ytterligare tre individer 

bedömde sin relation med föräldrarna som ganska bra, medan två individer ansåg den vara 

dålig.  

Nästan alla ansåg att ankomståldern på något sätt hade haft betydelse för 

välbefinnandet, åtminstone vid något tillfälle under livet (21/22 i grupp T samt 11/11 i grupp 

S). Av dessa beskrev nära nog samtliga individer i grupp T enbart fördelar alternativt både 

för- och nackdelar med sin ankomstålder. Endast en individ i denna grupp angav enbart 

nackdelar med sin ankomstålder. Bland individerna i grupp S beskrev drygt hälften enbart 

fördelar eller både för- och nackdelar med sin ankomstålder, medan nästan hälften enbart 

poängterade nackdelar (20/1 vs. 6/5, p = 0,02). 

Bland fördelarna som togs upp kan nämnas att flera av individerna i grupp T 

antog att de, p.g.a. sin tidiga ankomstålder, hade varit mer formbara och hade haft lättare för 

att knyta an till sina nya föräldrar jämfört med om de hade varit äldre vid ankomsten. Några 

trodde att deras låga ankomstålder hade hjälpt till att skapa en mer utpräglad svensk identitet 

och därmed en mindre känsla av kluvenhet. 
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Att endast ha begränsad kunskap om bakgrunden och därmed leva i en hög grad 

av ovisshet upplevdes av vissa som en nackdel. Flera individer var emellertid tacksamma för 

att de inte hade några minnen, särskilt obehagliga sådana. Vidare föreställde sig en man, att 

med högre ankomstålder skulle han ha fått behålla sitt ursprungliga språk, vilket han hade 

önskat. Den individ som endast såg nackdelar med sin ankomstålder påpekade hur viktig 

barnets första tid i livet är för den senare utvecklingen och önskade att han hade kommit ännu 

tidigare. 

De individer i grupp S som tog upp fördelar med sin ankomstålder nämnde bl.a. 

att de upplevde det som positivt att ha varit så pass gamla vid adoptionen att de faktiskt var 

medvetna om vad som skulle hända. Några individer såg adoptionen som en andra chans i 

livet och trodde därmed att de uppskattade livet i Sverige på ett annat sätt jämfört med 

individer med tidigare ankomståldrar. Att ha självupplevd kunskap om sin bakgrund och att 

minnas uppfattades som en fördel av vissa, medan andra menade att det gjorde dem 

identitetsmässigt mer kluvna. En kvinna förklarade också att vissa minnen var mycket 

smärtsamma att tänka på. Vidare berättade ett par individer om svårigheten att knyta an till 

sina nya föräldrar. En kvinna menade att minnet av pappan i ursprungslandet gjorde det 

svårare att knyta an till en ny pappa här. En man beskrev att han redan var en egen liten 

person när han kom och att han därmed inte var så formbar. Några individer nämnde också att 

deras språksvårigheter eventuellt kunde förklaras av deras relativt sena ankomstålder. 

Totalt 16/33 individer angav att de upplevde sig ha en fullständigt svensk 

identitet. Detta gällde drygt 40 % av deltagarna i grupp T och drygt 60 % av deltagarna i 

grupp S och beskrevs av många som att vara svensk i en asiatisk, syd- eller centralamerikansk 

kropp, d.v.s. att utseendet var det enda som skiljde dem från andra svenskar (9/13 vs. 7/4, ns). 

Flera personer uttryckte även att de inte hade något speciellt intresse för ursprungslandet 

jämfört med andra länder och att det antagligen inte fanns så många likheter mellan dem och 
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befolkningen där. Andra menade att de kände ett visst intresse för ursprungslandet, men att 

de, om det skulle bli aktuellt, endast skulle vilja resa dit som vilka turister som helst.  

Ungefär lika många som angav att de upplevde sig ha en fullständigt svensk 

identitet, svarade att de både hade en svensk identitet och en identitet kopplad till 

ursprungslandet, alternativt att de varken hade en svensk identitet eller en identitet kopplad till 

ursprungslandet (13/22 individer i grupp T samt 4/11 individer i grupp S). Av dessa angav en 

individ i varje grupp (1/13 i grupp T respektive 1/4 i grupp S) att de upplevde att 

ursprungslandets identitet var mer dominerande jämfört med den svenska. Mer vanligt 

förekommande svar var emellertid att man kände sig mest svensk, men att man i varierande 

grad upplevde samhörighet med ursprungslandet och befolkningen där. Detta kunde t.ex. yttra 

sig i ett stort intresse för landets kultur eller att man blev glad när det på något sätt gick bra 

för landet inom olika områden. En man beskrev drag i sin personlighet som han ansåg vara 

typiska för den världsdel som han kom ifrån och tyckte sig ha fått det bästa från två världar. 

Andra ansåg att de som adopterade tillhörde en egen kategori, skild från både svenskar och 

personer från ursprungslandet.  

De allra flesta i båda grupperna uppgav att de var nöjda med adoptionen och att 

de ansåg att den hade varit lyckad (18/4 vs. 9/2, ns). En i vardera gruppen ansåg att 

adoptionen inte hade varit lyckad. Resterande individer menade att den på vissa sätt hade varit 

lyckad, men att den på andra sätt inte hade varit det (3/22 i grupp T samt 1/11 i grupp S). 

Flera förklarade att de naturligtvis inte hade något att jämföra med, men att de tyckte att de 

hade fått en bra uppväxt hos varma och kärleksfulla föräldrar. 

Närmare hälften av deltagarna önskade att något som hade med adoptionen att 

göra hade varit annorlunda. Detta gällde för drygt 40 % av individerna i grupp T samt drygt 

60 % av individerna i grupp S (9/13 vs. 7/4, ns). Att ha fått veta mer om sin bakgrund var det 
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som flest individer önskade hade varit annorlunda i grupp T. I grupp S önskade de flesta att de 

hade fått behålla modersmålet. 

Att respektera det adopterade barnets ursprung samt att vara öppna och prata 

mycket om adoptionen hemma var några av de råd till blivande adoptivföräldrar som oftast 

återkom bland individer i båda grupperna. Att respektera barnets ursprung beskrevs bl.a. som 

att intressera sig för barnets ursprungliga kultur, sträva efter att låta barnet få behålla sitt 

modersmål samt att, i de fall barnen var intresserade, uppmuntra sökandet efter de biologiska 

föräldrarna. Detta nämndes av sex individer i grupp T samt fyra individer i grupp S. Vikten av 

öppen kommunikation kring adoptionen togs upp av 13 individer i grupp T samt fyra 

individer i grupp S. Samtliga individer fick nämna så många råd som de själva önskade, 

varför samma individ kan ha gett båda råden. Ytterligare råd som framkom handlade bl.a. om 

att ge mycket kärlek och att anpassa sig till det barn man fått. 

 

Resultat på Ryff´s Psychological Well-Being Scale   

 

Utifrån deltagarnas individuella resultat på Ryff´s Psychological Well-Being Scale, med 

maximalt möjliga 108 poäng, beräknades medelvärdet till 85,54 för grupp T och 82,82 för 

grupp S. Standardavvikelserna för grupperna var 9,27 respektive 12,41. Vi fann inga 

signifikanta skillnader mellan gruppernas medelvärden vare sig vid undersökning med t-test 

för oberoende grupper (t= 0,711, df = 31, ns) eller med Mann-Whitney U test. Gruppernas 

medelvärden på de olika delskalorna, där 18 utgjorde högsta möjliga individuella poäng, 

framgår av Figur 1 samt Bilaga 4, Tabell 1. Inte heller här fann vi några signifikanta 

skillnader mellan grupperna vid undersökning med t-test för oberoende grupper (Bilaga 4, 

Tabell 2) och Mann-Whitney U test. 
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Figur 1. Medelvärden på RPWB: delskalor för deltagare med olika ankomståldrar. AU = 

autonomy (autonomi), PR = positive relations with others (positiva relationer med andra), EM 

= environmental mastery (förmåga att hantera vardagen), PL = purpose in life (mening i 

livet), PG = personal growth (personlig utveckling), SA = self-acceptance (självkänsla eller 

accepterande av det egna jaget). 

 

Eventuella medelvärdesskillnader kontrollerades, på motsvarande sätt, även 

mellan kvinnor och män samt mellan individer med ursprungsländer i Asien och Syd- eller 

Centralamerika. Medelvärdet på RPWB, totalvärde, var 82,47 för kvinnorna (n= 17) och 86,94 

(n= 16) för männen. Standardavvikelserna var 12,45 respektive 7,09. Vi fann inga signifikanta 

könsskillnader vare sig vid undersökning med t-test för oberoende grupper (t= -1,276, 

df= 25,69, ns) eller med Mann-Whitney U test. Vi fann inte heller några signifikanta 

könsskillnader med avseende på medelvärdena på RPWB, delskalor. Medelvärdet på RPWB, 
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totalvärde, var 85,24 för individerna som ursprungligen kom från Asien (n= 17) och 84,00 för 

individerna som ursprungligen kom från Syd- eller Centralamerika (n= 16). 

Standardavvikelserna var 9,51 respektive 11,37. Vi fann inga signifikanta skillnader mellan 

gruppernas medelvärden vare sig vid undersökning med t-test för oberoende grupper  

(t= 0,339, df= 31, ns) eller med Mann-Whitney U test. Vi fann inte heller några signifikanta 

skillnader mellan gruppernas medelvärden med avseende på RPWB, delskalor. 

 

Resultat på Som jag ser mig själv  

 

Medelvärdet på Som jag ser mig själv beräknades till 248,86 för grupp T och 254,64 för grupp 

S. Standardavvikelserna för grupperna var 33,33 respektive 22,69. Vi fann inga signifikanta 

skillnader mellan gruppernas medelvärden vare sig vid undersökning med t-test för oberoende 

grupper (t = -0,516, df = 31, ns) eller med Mann-Whitney U test. 

Eventuella signifikanta medelvärdesskillnader kontrollerades även för kvinnor 

(n= 17) och män (n= 16) samt mellan individer med ursprungsländer i Asien (n= 17) och Syd- 

eller Centralamerika (n= 16). Medelvärdet var 250,53 för kvinnorna och 251,06 för männen. 

Standardavvikelserna var 26,37 respektive 34,25. Vi fann inga signifikanta könsskillnader 

vare sig vid undersökning med t-test för oberoende grupper (t= -0,050, df= 31, ns) eller med 

Mann-Whitney U test. Medelvärdet var 248,35 för de individer som ursprungligen kom från 

Asien och 253,38 för de individer som ursprungligen kom från Syd- eller Centralamerika. Vi 

fann inga signifikanta skillnader mellan dessa gruppers medelvärden, vare sig vid 

undersökning med t-test för oberoende grupper (t= -0,483, df=25,95, ns) eller med Mann-

Whitney U test.  
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Kunskap om bakgrunden  

 

Kunskap om bakgrunden definierades som det intervjudeltagarna kände till om tiden före 

adoptionen. Många hade fått denna information av sina adoptivföräldrar, flera hade även läst 

sina adoptionshandlingar och ytterligare några kunde berätta ur minnet. Hur kunskapen hade 

inhämtats togs alltså inte hänsyn till här. Självupplevd kunskap i form av minnen behandlas 

emellertid ytterligare i ett separat avsnitt. Intervjudeltagarna uppmanades att delge så mycket 

information som möjligt och utifrån hur stora kunskaper de hade upprättades en kategori för 

de som inte hade någon kunskap eller endast kunde uppge några enstaka fakta om sin 

bakgrund och en annan kategori för de individer som kunde ge mer utförliga beskrivningar. 

De allra flesta (25/33) uppgav att de visste en hel del om tiden före adoptionen 

och kunde ge utförligare beskrivningar av den. Vetskapen kring bakgrunden såg dock lite 

olika ut. En del visste väldigt mycket och hade ibland också självupplevt material i form av 

minnen eller bilder på sig själva tillsammans med de biologiska föräldrarna, medan andra 

visste något mindre, mest sådant som man läst sig till i sina adoptionshandlingar eller som 

man fått berättat för sig av sina adoptivföräldrar. Två personer i grupp T och lika många i 

grupp S berättade spontant också att de hade gjort egna återresor till ursprungslandet, där de 

hade besökt de barnhem som de bodde på. I något fall hade man också besökt sina släktingar 

och syskon. En kvinna i studien hade blivit kontaktad av den biologiska fadern, men hade 

ännu inte etablerat fortsatt kontakt. 

Fördelat i grupperna, angav 14 av 22 personer i grupp T och samtliga deltagare i 

grupp S, att de hade en hel del kunskap om sin bakgrund (14/8 vs. 11/0, p= 0,046). Av 

resterande åtta personer i grupp T, visste fem individer i princip ingenting om sin bakgrund 

och tre individer hade lite, men begränsad kunskap, såsom exempelvis vetskap om att de hade 

bott en tid på barnhem eller att de hade ett biologiskt syskon. Av de åtta personer som uppgav 
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att de saknade eller enbart hade lite kunskap om sin bakgrund, önskade en person veta mer, 

tre att de delvis ville veta mer, två att de inte ville veta mer och ytterligare två att det inte 

spelade någon större roll om de fick veta mer eller inte. Några av individerna uppgav att de 

var rädda för vad de eventuellt skulle få veta och sökte därför inte mer information. 

Samtliga intervjudeltagare kände till var de hade bott vid tiden för adoptionen. 

De allra flesta i båda grupperna visste, eller antog, att de endast hade varit placerade på ett 

ställe efter separationen från de biologiska föräldrarna (20/22 i grupp T respektive 8/11 i 

grupp S). Denna placering innebar barnhem för majoriteten av deltagarna i båda grupperna 

(16/22 i grupp T respektive 7/11 i grupp S). Av de som endast uppgav en placering hade 

resterande deltagare bott i någon form av fosterfamilj (4/22 i grupp T respektive 1/11 i grupp 

S). Övriga deltagare hade bott på mer än ett barnhem eller i mer än en fosterfamilj alternativt 

både på barnhem och i fosterfamilj (2/22 i grupp T respektive 3/11 i grupp S). 

Fem av de deltagare som kom när de var ett år eller yngre, uppgav att de var 

hittebarn, d.v.s. att de var lämnade på allmän plats av okända föräldrar, varför dessa deltagare 

följaktligen visste mycket lite om sina biologiska föräldrar. I övrigt visste de flesta något om 

de biologiska föräldrarna. Sexton personer i grupp T uppgav att de kände till något om den 

biologiska modern, medan motsvarande siffra i grupp S var sex stycken (16/6 vs. 6/5, ns). 

Lika många i grupp T och knappt hälften av de tillfrågade i grupp S, kände till något om den 

biologiska fadern (16/6 vs. 5/6, ns). De flesta som kom när de var fyra år eller äldre visste 

också om de hade syskon eller inte vid tiden för adoptionen (9/11), medan motsvarande siffra 

för grupp T var sju stycken (9/2 vs 7/15, p= 0,02). 

Rörande kunskap om varför man blev bortadopterad berättade ca hälften i grupp 

T (13/22) att de visste eller trodde sig veta anledningen till adoptionen. Detsamma gällde 

drygt 70 % (8/11) i grupp S (13/9 vs. 8/3, ns). En skillnad återfanns också i kännedomen om 

adoptionsspecifika eller ickeadoptionsspecifika traumatiska omständigheter, såsom att man 
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exempelvis hade blivit till genom en våldtäkt, att man hade blivit misshandlad eller bortförd 

från sina föräldrar etc. Fyra i grupp T berättade om sådan vetskap (4/22), jämfört med nio 

(9/11) individer i grupp S (4/18 vs 9/2, p= 0,001). 

 

Kunskap och psykiskt välbefinnande  

 

Medelvärdet på Ryff´s Psychological Well-Being Scale, totalvärde, beräknades till 83,04 för 

de individer som hade en hel del kunskap om sin bakgrund (n= 25) samt 89,63 för de 

individer som inte kände till något alternativt kände till mycket lite om sin bakgrund (n= 8). 

Standardavvikelserna var 10,88 respektive 6,50. Vi fann inga signifikanta skillnader mellan 

dessa gruppers medelvärden vare sig vid undersökning med t-test för oberoende grupper  

(t= -1,612, df= 31, ns) eller med Mann-Whitney U test. Vi fann inte heller några signifikanta 

medelvärdesskillnader mellan dessa grupper med avseende på RPWB, delskalor (Bilaga 4, 

Tabell 3 och 4). 

Medelvärdet på Som jag ser mig själv beräknades till 248,28 för de individer 

som kände till en hel del om sin bakgrund (n= 25) samt 258,63 för de individer som inte 

kände till något alternativt kände till ytterst lite om sin bakgrund (n=8). Standardavvikelserna 

var 31,52 och 24,59. Vi fann inga signifikanta skillnader mellan dessa gruppers medelvärden, 

vare sig vid undersökning med t-test för oberoende grupper (t= -0,846, df= 31, ns) eller med 

Mann-Whitney U test.   

 

Minnen från bakgrunden  

 

Minnen från bakgrunden definierades som det som intervjudeltagarna kom ihåg från tiden 

före adoptionen. Intervjudeltagarna uppmanades att delge så mycket som möjligt av det som 
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de mindes. Utifrån mängden minnen upprättades en kategori för dem som inte mindes 

någonting alls eller endast mindes lite, såsom exempelvis lukter och smaker och en annan 

kategori för de som bl.a. mindes och kunde beskriva människor, händelser och platser. Några 

individer i den senare kategorin hade så många minnen att de fick prioritera vilka de skulle 

berätta. 

Nio av de tillfrågade i grupp S, uppgav att de hade en hel del minnen från 

ursprungslandet och/eller ursprungsfamiljen (9/11), vilket kan jämföras med 0 av 22 i grupp T 

(9/2 vs. 0/22, p< 0,001). Av övriga två individer i grupp S mindes en ingenting och en mindes 

enbart lukter. 

De i grupp S som mindes en hel del, kom bl.a. ihåg specifika händelser, såsom 

när man gick till skolan eller när man lekte på gatan utanför huset, men ibland mindes de 

också sina föräldrar och syskon. Ungefär hälften uppgav att de mindes sin biologiska mamma 

och ungefär lika många uppgav att de mindes sin biologiska pappa. Exempelvis berättade en 

kvinna om när hon och hennes syskon gick med mat till den biologiska pappans arbete och en 

annan berättade om hur hon brukade leka på gatan utanför sin biologiska mormors hus. En 

annan informant mindes festerna tillsammans med den biologiska familjen. Hon berättade om 

hur de vuxna dansade och stojade och om hur hon då tryggt vilade i den biologiska moderns 

famn. En del beskrev också svåra minnen, såsom hur de misshandlades av någon släkting 

eller hur de kände sig när de separerades från de biologiska föräldrarna. Samtliga mindes 

också barnhemmet eller fosterfamiljen. En man berättade detaljerat om de leksaker som fanns 

på barnhemmet och om traditionerna kring firandet av barnens födelsedagar. Andra mindes 

mer vaga skildringar, hur naturen och landskapet runt omkring såg ut och hur sovplatserna var 

arrangerade på barnhemmet. En del mindes också tydliga känsloupplevelser, exempelvis 

stunder då man hade känt sig rädd, ledsen eller utsatt. En kvinna berättade att hon inte mindes 

moderns ansikte, men väl känslan av att vara nära henne. Andra mindes tydligt hur de kände 
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när de mötte sina adoptivföräldrar första gången, men själva flygresan och den allra första 

tiden i Sverige var som raderade ur minnet. För andra var omställningen till svenska 

förhållanden klarare. En man mindes hur svårt han hade för att sova i en säng, efter alla år på 

barnhemmets madrasser. En annan man berättade om hur han den första tiden stal sina egna 

leksaker, eftersom han inte trodde att han skulle få behålla dem annars. Några mindes också 

hur de tänkte om sitt nya land, om hur svårt det var att förstå vad folk sa, eller om alla 

konstiga seder och bruk. 

Många av informanterna berättade om minnen som rörde tydliga hierarkiska 

strukturer i barnhemsmiljön. Exempelvis berättade en kvinna om hur hon och de andra 

barnen, på det barnhem där hon bodde, gjorde allt för att få personalens uppmärksamhet. En 

annan berättade om hur viktigt det var att hålla sig framme i samband med måltiderna, så att 

man fick tillräckligt med mat. Ett par personer påtalade också hur de vantrivdes på 

barnhemmet, där de fick stryk av de andra barnen och/eller av personalen. 

En del informanter berättade också om minnen som inte var fullständiga och 

som de därför undrade mer kring. För en del kändes också vissa händelser mer som drömmar 

än som verkliga minnen. En man berättade exempelvis om mötet med adoptivföräldrarna, 

vilket han hade upplevt som mycket drömlikt redan då. Han hade för sig att han sett 

föräldrarna som två vita, änglalika figurer och eftersom han aldrig sett något liknande så blev 

han mycket rädd.  

 

Minnen och psykiskt välbefinnande  

 

Medelvärdet på Ryff´s Psychological Well-Being Scale, totalvärde, beräknades till 85,33 för 

de individer som hade en hel del minnen från sin bakgrund (n= 9) samt 84,38 för de individer 

som inte hade några minnen alternativt enbart mindes lukter och smaker (n= 24). 
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Standardavvikelserna var 11,63 respektive 10,02. Vi fann inga signifikanta skillnader mellan 

dessa gruppers medelvärden vare sig vid undersökning med t-test för oberoende grupper  

(t= 0,234, df= 31, ns) eller med Mann-Whitney U test. Vi fann inte heller några signifikanta 

medelvärdesskillnader mellan dessa grupper med avseende på RPWB, delskalor (Bilaga 4, 

Tabell 5 och 6). 

Medelvärdet på Som jag ser mig själv beräknades till 259,44 för de individer 

som hade en hel del minnen från sin bakgrund (n= 9) samt 247,54 för de individer som inte 

hade några minnen alternativt enbart mindes lukter och smaker (n= 24). Standardavvikelserna 

var 22,35 och 32,17. Vi fann inga signifikanta skillnader mellan dessa gruppers medelvärden, 

vare sig vid undersökning med t-test för oberoende grupper (t= 1,017, df= 31, ns) eller  

Mann-Whitney U test.   

 

Föreställningar om bakgrunden  

 

Föreställningar definierades som intervjudeltagarnas olika former av tankar och fantasier om 

sina bakgrunder. Detta kunde t.ex. handla om hur de biologiska föräldrarna såg ut eller vad de 

sysslade med, om de hade biologiska syskon, hur det kom sig att de hade blivit adopterade 

eller hur de tänkte sig att de hade haft det om de hade varit kvar i ursprungslandet. 

Intervjudeltagarna uppmanades att berätta så mycket som möjligt. Utifrån den mängd 

föreställningar som beskrevs identifierades en kategori med individer som inte hade några 

föreställningar alternativt endast hade några få föreställningar om bakgrunden och en annan 

kategori, bestående av individer med en hel del föreställningar om sin bakgrund. Individerna i 

den förra kategorin hade ofta svårt att beskriva så mycket utöver det som de hade fått veta om 

bakgrunden eller uppgav att de nästan aldrig hade funderat på sådant. Deras fantasier var 



Psykiskt välbefinnande hos internationellt adopterade    51

också mycket torftiga och diffusa. Föreställningarna hos individerna i den senare kategorin 

var betydligt mer målande och utförliga. 

Drygt 70 % i båda grupperna beskrev en hel del föreställningar om sin tillvaro i 

ursprungslandet. Sexton individer i grupp T beskrev att de hade föreställt sig en hel del om sin 

tid i ursprungslandet, medan sex personer hade föreställt sig mycket lite. I grupp S var 

fördelningen ungefär densamma. Åtta individer i grupp S uppgav att de hade föreställt sig en 

hel del kring sitt biologiska ursprung, medan övriga tre beskrev få eller inga föreställningar 

(16/6 vs. 8/3, ns). 

Vad man tänkte på och föreställde sig skiljde sig något åt, men de biologiska 

föräldrarna hade en central plats. Man undrade över hur de såg ut och vad de gjorde, hur man 

hade haft det tillsammans medan man ännu var kvar hos dem, hur de var som personer och 

om de levde eller var döda. Några av informanterna hade tydliga bilder framför sig av 

föräldrarnas situation, medan andra hade mer diffusa tankar. 

I grupp T var det 14 stycken som hade tänkt och fantiserat om den biologiska 

pappan, jämfört med sju individer i grupp S (14/8 vs. 7/4, ns). Arton stycken hade tänkt och 

fantiserat om den biologiska mamman i grupp T. Detsamma gällde åtta individer i grupp S 

(18/4 vs. 8/3, ns). Två individer i grupp S och tolv individer i grupp T uppgav spontant att de 

oftare tänkte på den biologiska mamman än på den biologiska pappan. Anledningen till detta 

trodde de hade att göra med att det måste ha varit svårare för modern att lämna bort sitt barn, 

efter den långa graviditeten. 

De flesta uppgav också att det var motiven till att man adopterades bort som 

man oftast funderade kring (se mer under kunskapsavsnittet ovan). I båda grupperna var det 

sammanlagt 21 personer (13/22 i grupp T respektive 8/11 i grupp S) som visste eller 

föreställde sig hur det kom sig att man hade adopterats bort (13/9 vs. 8/3, ns). De allra flesta 

uppgav att de trodde att det var ett svårt beslut för de biologiska föräldrarna och att de gjorde 
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det av kärlek och med önskan om att de skulle få ett bättre liv, men det finns också de som 

kände sig svikna och arga på sina biologiska föräldrar. 

Några nämnde att de hade känt sig bortvalda och oälskade. Ett par personer 

berörde också att det hade känts särskilt svårt att eventuella biologiska syskon hade fått stanna 

i ursprungsfamiljen, medan man själv hade lämnats bort. En del av dem som hade lämnats 

som hittebarn kände också besvikelse över detta. De undrade om modern övervakade dem 

tills de blev omhändertagna eller om de bara lämnades vind för våg. De allra flesta undrade 

också kring vilken plats man hade i de biologiska föräldrarnas liv, d.v.s. om de tänkte på en 

lika mycket som man själv tänkte på dem. En kvinna som själv hade fått barn hade svårt att 

förstå hur man som förälder kan gå vidare med sitt liv, efter att ha tvingats lämna bort sitt 

barn. 

Av de som uppgav att de någon gång hade fantiserat om eller tänkt på den 

biologiska modern, var det fyra individer i grupp T som kunde sägas ha en mycket 

positiv/idealiserande bild av modern, medan tre personer i samma grupp både hade mycket 

idealiserande bilder parallellt med negativa föreställningar om henne. Motsvarande laddning 

för den biologiska pappan var att två av informanterna i grupp T hade mycket starka 

idealiserande föreställningar. Sammanlagt tre individer i samma grupp förmedlade spontant 

en negativ bild av honom. Ingen från grupp S berättade om liknande föreställningar. 

Exempel på idealiserade föreställningar var t.ex. att man antog att den 

biologiska mamman hade ammat länge, även om det var möjligt att hon själv hade varit gravt 

undernärd. De som hade både positiva och negativa föreställningar om sina biologiska 

mammor hoppades och ville tro att hon hade lämnat dem för deras eget bästa, men tankar på 

att hon hade gjort det av egoistiska skäl kunde också dyka upp. Ett par individer ifrågasatte 

även hur det överhuvudtaget var möjligt för en mamma att lämna bort sitt barn. De positiva 

beskrivningarna av den biologiska pappan förmedlades i samband med en liknande 
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beskrivning av den biologiska mamman. Att det var yttre omständigheter som tvingade den 

biologiska pappan att lämna den biologiska mamman, trots att han själv inte ville, är ett 

exempel på sådana beskrivningar. De individer som spontant gav en negativ bild av sin 

biologiska pappa byggde den exempelvis på vetskapen om att han var en våldtäktsman eller 

föreställningen om att han hade slagit den biologiska mamman. 

För andra spelade de biologiska föräldrarna en mindre roll. Sju personer (4/22 i 

grupp T respektive 3/11 i grupp S) uppgav att de inte brydde sig så mycket om dem och att de 

sällan tänkte på dem. De hade också svårt att se varför det skulle vara viktigt, eftersom de 

hade sina riktiga föräldrar här i Sverige. 

Även de biologiska syskonen hade en viss plats i de adopterades 

föreställningsvärld, med en övervikt hos dem som kom som lite äldre. Sju individer i grupp S 

och tre individer i grupp T, uppgav att de i dagsläget fantiserade eller att de tidigare hade 

fantiserat om eventuella biologiska syskon. 

Ursprungslandet hade spelat en väsentlig roll för de allra flesta. Samtliga i grupp 

S (11/11) och nästan alla i grupp T (18/22) framhöll detta. Ett flertal berättade att man 

önskade åka tillbaka till ursprungslandet och som tidigare har framgått hade en del redan gjort 

det. Många resonerade också kring den samhörighet som man kände när det visades sport på 

TV där ursprungslandet deltog, eller när man träffade människor från ursprungslandet. Några 

kvinnor berättade också om hur det kändes i hela kroppen när de hörde musik från 

ursprungslandet, eller när de hörde språket från ursprungslandet talas.  

Hos en del var föreställningarna om ursprungslandet laddade. I grupp S fann vi 

att en individ hade mycket starka negativa föreställningar om ursprungslandet, medan tre 

personer hade mycket starka positiva föreställningar. Liknande värdeladdning återfanns inte i 

grupp T, där enbart en person kunde sägas ha mycket starka positiva och negativa 

föreställningar om landet. De negativa föreställningarna kännetecknades av beskrivningar av 
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landet som smutsigt samt nedlåtande uttalanden gentemot landets invånare, medan de positiva 

föreställningarna kännetecknades av stor värme gentemot landets invånare och natur. 

Exempelvis kunde en deltagare inte tänka sig att bo kvar i Sverige, utan ville helst flytta 

tillbaka. En annan hade minnen av ett fantastiskt landskap och människor som var mycket 

trevligare än på andra ställen i världen. Den individ som både hade positiva och negativa 

föreställningar om ursprungslandet trodde att hatkärleken grundade sig i en kluven identitet. 

Hos fyra individer i grupp T betydde ursprungslandet inte något särskilt, det var 

för dem ett land som vilket annat som helst. En man berättade exempelvis om hur han vid ett 

flertal tillfällen, då han hade besökt sitt ursprungsland som turist, hade försökt förmå sig själv 

att känna något speciellt, men att han inte hade lyckats. Han kunde inte uppleva något band 

till landet, förutom att folket där liknade honom fysiskt, och kunde därför inte heller logiskt 

förstå att han en gång faktiskt föddes där. 

Det förekom också en del föreställningar om hur livet skulle ha gestaltat sig om 

man inte bortadopterats, utan istället varit kvar i ursprungsfamiljen och i ursprungslandet. 

Man undrade då ofta vilken person man hade varit om man stannat kvar, jämfört med den 

person man nu hade blivit. Hos en del fanns tydliga farhågor, såsom att man hade tvingats till 

att gå på gatan eller att man hade varit aktiv medlem i gerillan, medan det för andra upplevdes 

som om man hade haft ett ökat psykiskt välmående om man hade stannat kvar. 

Fördelat i grupperna trodde sex personer i grupp S att de hade fått det sämre i 

ursprungslandet, en person trodde att det hade blivit bättre och två individer trodde att det 

hade blivit både bättre och sämre. Ytterligare två individer svarade att de inte visste. I grupp T 

antog tio individer att de hade fått det sämre än nu, en trodde att det hade blivit bättre och sex 

individer trodde att det hade blivit både bättre och sämre. Ytterligare fem individer svarade att 

de inte visste och att de tyckte att det var svårt att spekulera i en sådan fråga. En av dessa fem, 

förklarade att han aldrig tidigare hade tänkt denna ”tänk - om” tanke, eftersom han inte tyckte 
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att det var meningsfullt. För andra var det mer relevant och det upptog hos dem mycket 

tankekraft. Några av de intervjuade berättade att de troligen inte skulle ha levt idag om de inte 

hade adopterats bort. Den tanken tyckte de hjälpte dem i svåra stunder. 

Hur ofta man föreställde sig sin bakgrund i ursprungslandet varierade, men 

uppdelat i de som tänkte ofta/mycket ofta (någon gång i månaden eller oftare) och de som 

tänkte sällan/nästan aldrig (någon gång om året eller mer sällan) fann vi att 14 personer ofta 

tänkte på sin bakgrund och att 19 personer sällan tänkte på den. Detta fördelade sig i de båda 

grupperna så att åtta personer i grupp T och sex personer i grupp S tänkte ofta eller mycket 

ofta på sin bakgrund och 14 personer i grupp T och fem personer i grupp S tänkte sällan eller 

nästan aldrig på sin bakgrund (8/14 vs 6/5, ns). 

Hos en del personer fanns tankarna alltid närvarande, men hos de flesta av 

informanterna tenderade de att komma och gå i perioder. Närmare hälften av de tillfrågade 

upplevde att tonåren och skoltiden var en sådan intensiv period, då man tänkte mycket på hur 

man hade haft det och på hur man kunde ha fått det om man stannat kvar. Fördelat på 

grupperna fann vi också att det var närmare hälften i båda grupperna som gav detta svar 

(10/22 i grupp T  respektive 5/11 i grupp S). Tretton personer (10/22 i grupp T respektive 

3/11 i grupp S) uppgav att tankarna hade varit omfattande den senaste tiden. 

Hos några av deltagarna (8/22 i grupp T respektive 5/11 i grupp S) var det också 

specifika situationer som startade tankeprocesserna. Ett stort antal menade att man ofta 

påmindes om sin bakgrund som adopterad i olika sammanhang och att detta startade 

tankeprocesser som rörde tankar kring bakgrunden. Exempelvis berättade en deltagare om hur 

han en dag råkade hitta sina adoptionspapper, vilka han omedelbart läste och förfärades över. 

Det han hade läst utgjorde sen grunden för ett stort antal tankar och fantasier om hans första 

tid i livet. Ett stort antal deltagare berättade också om hur olika TV-program om adoptioner 

hade bidragit till att de hade börjat tänka mer intensivt kring sin bakgrund. 
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Föreställningar och psykiskt välbefinnande  

 

Medelvärdet på Ryff´s Psychological Well-Being Scale, totalvärde, beräknades till 83,04 för 

de individer som hade en hel del föreställningar om sin bakgrund (n= 24) samt 88.89 för de 

individer som hade få eller inga föreställningar om sin bakgrund (n= 9). Standardavvikelserna 

var 10,66 respektive 8,36. Vi fann inga signifikanta skillnader mellan dessa gruppers 

medelvärden, vare sig vid undersökning med t-test för oberoende grupper (t= -1,478, df= 31, 

ns) eller med Mann-Whitney U test. Vi fann inte heller några signifikanta 

medelvärdesskillnader mellan dessa grupper med avseende på RPWB, delskalor (Bilaga 4, 

Tabell 7 och 8).  

Medelvärdet på Som jag ser mig själv, beräknades till 251,50 för de individer 

som hade en hel del föreställningar om sin bakgrund (n= 24) samt 248,89 för de individer som 

hade få eller inga föreställningar om sin bakgrund (n= 9). Standardavvikelserna var 23,62 

respektive 44,51. Vi fann inga signifikanta skillnader mellan dessa gruppers medelvärden, 

vare sig vid undersökning med t-test för oberoende grupper (t= 0,167, df= 9,74, ns) eller med 

Mann-Whitney U test.  

 

Upplevelser av kunskapers, minnens och föreställningars samband med välbefinnandet  

 

Nästan alla upplevde att deras kunskaper, minnen och föreställningar om bakgrunden 

åtminstone någon gång under livet hade påverkat hur de hade mått (20/22 i grupp T 

respektive 10/11 i grupp S). Majoriteten av de som ansåg att de någon gång hade påverkats 

upplevde att kunskaperna, minnena och föreställningarna fortfarande påverkade dem (15/20 i 

grupp T respektive 8/10 i grupp S). Fyrtio procent av individerna i grupp T (8/20) ansåg att 
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kunskaperna, minnena och föreställningarna både hade påverkat dem positivt och negativt. 

Lika många ansåg att de huvudsakligen hade påverkat dem negativt, medan fyra individer 

ansåg att deras kunskaper, minnen och föreställningar om bakgrunden i huvudsak hade varit 

positiva för dem. I grupp S ansåg 60 % av intervjudeltagarna (6/10) att kunskaperna, minnena 

och föreställningarna om bakgrunden hade påverkat dem både positivt och negativt. Tre 

individer ansåg att de huvudsakligen hade påverkat dem negativt, medan en individ uppgav 

att de huvudsakligen hade påverkat deras psykiska välbefinnande i positiv riktning. 

De individer som ansåg att kunskaperna, minnena och föreställningarna i princip 

aldrig hade påverkat dem (2/22 i grupp T respektive 1/11 i grupp S) förklarade bl.a. att de inte 

tänkte så mycket på sin bakgrund och att den därmed inte hade så stor betydelse för dem. De 

individer som menade att kunskaperna, minnena och föreställningarna numera inte hade 

någon betydelse för dem svarade på ungefär samma sätt, men med skillnaden att de upplevde 

att deras kunskaper, minnen och föreställningar hade varit betydelsefulla för dem under en 

speciell period under livet, vanligtvis under tonåren (5/20 i grupp T respektive 2/10 i grupp 

S). 

Några individer tyckte att de, genom att fundera mycket på sin bakgrund, hade 

bearbetat det som de hade varit med om. Vissa upplevde en känsla av tacksamhet över var de 

hade hamnat, utifrån sina föreställningar om vad som kunde ha inträffat istället. Andra 

menade att det hade påverkat dem negativt att grubbla och fundera över varför de blev 

bortlämnade. Bland de som förklarade att deras tankar både kunde påverka dem positivt och 

negativt beskrev en man att om han tänkte att hans biologiska föräldrar var fattiga och inte 

hade möjlighet att behålla honom kändes det lättare jämfört med om han föreställde sig att de 

var rika och inte ville behålla honom. Flera individer beskrev på motsvarande sätt att positiva 

föreställningar om de biologiska föräldrarna, som t.ex. att de lämnade bort sitt barn av kärlek 

och att det hade gått bra för dem i livet, fick dem att känna sig bra till mods, medan negativa 
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föreställningar, t.ex. att den biologiska mamman hade tvingats till prostitution, skapade oro. 

En kvinna trodde emellertid att hennes föreställning om att de biologiska föräldrarna var 

ganska osympatiska fick henne att må bättre jämfört med om hon hade idealiserat dem. En 

annan kvinna menade att vetskapen om att de biologiska föräldrarna inte längre var i livet 

gjorde det lättare för henne att acceptera de nya föräldrarna i Sverige och därmed känna sig 

tillfreds med sin situation. 

Bland dem som mindes berättade en kvinna hur hon hade oroat sig för huruvida 

hennes biologiska mamma och syster levde och mådde bra, innan hon fick kontakt med dem 

igen. En man beskrev på ett liknande sätt att han tidigare hade plågats av skuldkänslor p.g.a. 

att han hade fått det så mycket bättre jämfört med den fosterfamilj som han hade bott i före 

adoptionen. På senare tid hade han emellertid omvärderat sina minnen och upplevelser, varpå 

skuldkänslorna hade upphört. 

Att ha informerats om vissa traumatiska omständigheter, som t.ex. att man blev 

till genom en våldtäkt, beskrevs som mycket belastande. Som tidigare nämnts var flera 

individer också mycket ambivalenta till huruvida de ville veta mer om sin bakgrund eller ej, 

av rädsla för vad de skulle komma att få veta. Andra kände bestämt att de ville veta mer, 

alternativt att de inte ville göra det. 

Av de nio individer i grupp S, som uppgav att de hade en hel del minnen, 

förklarade sex individer att de var glada över att de mindes. Ett par av de intervjuade 

förklarade att minnena gav dem historisk förankring, som inget annat gjorde på samma sätt. 

En kvinna beskrev sina minnen som en viktig del av henne, hennes alldeles egna upplevelser 

som ingen kunde ta ifrån henne. En annan deltagare menade att han var glad över sina 

minnen, men att han inte ville veta mer om sin bakgrund. Av de övriga i grupp S, d.v.s. de två 

som inte mindes något eller mindes mycket lite, tyckte den ena att det var bra att inte minnas, 
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medan den andra ansåg att det inte hade någon betydelse. I intervjusituationen gav sex 

personer uttryck för att det var smärtsamt att tala om sina minnen. 

Nästan alla upplevde att deras nuvarande sätt att se på bakgrunden, d.v.s. hur de 

förhöll sig till vad de visste, påverkade hur de mådde (18/22 i grupp T respektive 11/11 i 

grupp S). Resterande individer visste antingen inte hur synen på bakgrunden påverkade dem 

eller ansåg att deras sätt att se på bakgrunden inte hade någon betydelse för hur de mådde. I 

grupp T ansåg majoriteten, 13 individer, att deras sätt att se på sin bakgrund påverkade 

välmåendet positivt. Tre individer tyckte att deras sätt att se på sin bakgrund påverkade 

välmåendet negativt, medan två individer tyckte att deras sätt att se på sin bakgrund både hade 

fördelar och nackdelar för hur de mådde. I grupp S ansåg nästan alla (10/11) att det egna sättet 

att se på sin bakgrund påverkade välmåendet positivt, medan en individ ansåg att det 

påverkade välmåendet negativt. 

Att acceptera hur saker och ting är och inte fundera så mycket på det som har 

varit fick många att känna sig bättre till mods. Flera poängterade i samband med detta vikten 

av att inte haka upp sig på, eller fixera sig vid bakgrunden alltför mycket. Några personer 

hade svårt att släppa tankarna på vissa aspekter som hade med adoptionen att göra och 

upplevde att det påverkade dem negativt. En man berättade t.ex. att han hade svårt att sluta 

fundera över att han hade blivit bortlämnad mot den biologiska moderns vilja, även om han 

visste att det fick honom att må sämre. En kvinna beskrev att hon kände sorg när hon tänkte 

på sin bakgrund och att hon vare sig orkade eller ville tänka så mycket på den. Några nämnde 

också att de kände indignation över medias bild, såsom de uppfattade den, av att alla 

adopterade vill finna sina biologiska rötter. Andra beskrev att de hade skapat en röd tråd i sina 

liv genom att fundera och reflektera mycket över bakgrunden och tyckte att detta var positivt 

för välbefinnandet. Vissa intervjudeltagare menade att en utpräglad positiv syn på bakgrunden 
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fick dem att må bra, medan ett par individer menade att deras i huvudsak negativa syn 

påverkade dem på samma sätt. 

 

Gemensamma nämnare 

  

Högsta möjliga värde på Ryff´s Psychological Well-Being Scale var 108. Extremvärdena var 

61 och 99. Det lägsta värdet tillhörde en individ i grupp S och det högsta värdet tillhörde en 

individ i grupp T. De fem individer som hade högst värden på RPWB var två män och en 

kvinna som ursprungligen kom från Syd- eller Centralamerika samt två kvinnor som 

ursprungligen kom från Asien. Kvinnorna hade det gemensamt att de tillhörde grupp T, 

medan männen ingick i grupp S. Båda männen i grupp S hade en hel del minnen och var 

glada över dem. Tre av individerna i gruppen kände också till en hel del om sin bakgrund, 

medan två individer enbart kände till mycket lite. Samtliga fem individer hade ett eller flera 

syskon och uppgav att de hade god kontakt med dem och med sina föräldrar. De beskrev 

vidare sin umgängeskrets som bestående av både nära vänskapsrelationer och mer ytliga 

bekantskaper. Dessutom hade alla, vid något tillfälle, haft kärleksförhållanden som hade varat 

mer än ett år. Ytterligare gemensamma nämnare för dessa individer var att alla uppgav att de 

var tillfreds med sina liv och ansåg att deras ankomståldrar hade inneburit fördelar för 

välbefinnandet. Detsamma gällde deras syn på bakgrunden. Deras faktiska ankomståldrar och 

deras sätt att se på bakgrunden skiljde sig emellertid åt. Tre individer förklarade att de, 

åtminstone under någon period, hade tänkt och fantiserat en hel del om sitt biologiska 

ursprung, medan två individer nästintill aldrig hade gjort detsamma. Endast en individ tänkte 

fortfarande ofta på bakgrunden. Hon menade att genom att tänka och fantisera så bearbetade 

hon sina känslor kring adoptionen. De som tidigare under livet hade funderat en hel del på 

bakgrunden beskrev att deras tankar och föreställningar hade hjälpt dem på ungefär samma 
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sätt, men att de nu inte behövdes längre. Hos den ena av dessa individer hade funderingarna 

lett fram till en positiv bild av den biologiska mamman och förståelse för hennes beslut att 

lämna bort sitt barn. Hos den andra individen hade funderingarna istället skapat en mer 

negativ syn av den fosterfamilj som han hade bott i, med färre skuldkänslor som följd. 

Resterande två individer förhöll sig neutrala till sin bakgrund och tyckte att det var positivt att 

inte fundera över det som varit. En av dem uttryckte dessutom att hon antagligen hade mått 

sämre om hon hade vetat mer om sin bakgrund.  

Bland de fem individer som hade lägst resultat på RPWB ingick tre individer 

som hade en ankomstålder på ett år eller yngre och två individer som hade en ankomstålder på 

fyra år eller äldre. Både länder i Asien samt Syd- eller Centralamerika fanns representerade i 

gruppen. Samtliga var kvinnor, hade ett eller flera syskon samt kände till en hel del om sin 

bakgrund. Vad man kände till varierade visserligen i relativt hög grad, men gemensamt var att 

alla hade bott på åtminstone ett barnhem eller i en fosterfamilj före adoptionen och kände till, 

eller trodde åtminstone sig veta, varför man hade adopterats bort. Vidare hade samtliga fem 

individer, under någon period, funderat en hel del på sin bakgrund. Tankarna och 

föreställningarna skiljde sig åt på flera sätt, men föreställningar om den biologiska mamman 

och om ursprungslandet, beskrevs av alla. Hur ofta man tänkte på bakgrunden varierade från 

någon gång om året, eller ännu mer sällan, upp till en gång i veckan eller dagligen. Samtliga 

individer var överens om att deras respektive ankomstålder hade haft betydelse för det 

psykiska välbefinnandet. Två individer uppgav att ankomståldern hade inneburit fördelar, 

medan tre individer förklarade att den både hade inneburit fördelar och nackdelar. Ingen 

ansåg att ankomståldern enbart hade inneburit nackdelar. Individerna var överens om att 

kunskaperna och föreställningarna om bakgrunden och, i de fall det var aktuellt, minnena, 

åtminstone någon gång under livet, hade påverkat deras psykiska välbefinnande. Denna 

påverkan uppfattades inte helt och hållet som positiv. Tre individer tyckte att kunskaperna, 
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minnena och föreställningarna påverkade dem både positivt och negativt, medan två individer 

istället ansåg dem vara enbart negativa för välbefinnandet. 

 Högsta möjliga värde på Som jag ser mig själv var 312. Deltagarnas värden låg 

mellan 156 och 291. Det förra värdet tillhörde en individ i grupp T och det senare en individ i 

grupp S. Det gick att särskilja fyra individer med högre resultat jämfört med de övriga. På 

femte plats hamnade tre individer med samma resultat, varför gemensamma nämnare 

identifierades för de sju deltagare (istället för fem) med högsta värden på Som jag ser mig 

själv. Denna grupp var mycket jämnt fördelad med avseende på kön, ankomstålder och 

ursprungsvärldsdel. Förhållandet mellan antalet kvinnor och män, individer från grupp T och 

grupp S samt ursprungsländer i Asien och Syd- eller Centralamerika var 4:3. Gemensamt för 

dem var att deras föräldrar fortfarande levde tillsammans.  

Hur mycket dessa individer kände till om sina respektive bakgrunder varierade, 

men samtliga visste att de, efter att ha lämnat de biologiska föräldrarna, endast hade bott på 

ett ställe (barnhem alternativt fosterfamilj) före adoptionen. Alla individerna från grupp S 

hade en hel del minnen, vilka inte enbart var negativa eller traumatiska till sin karaktär. 

Att ankomståldern, åtminstone vid något tillfälle under livet, hade haft betydelse 

för välbefinnandet var alla överens om, men på vilket sätt de ansåg att den hade påverkat dem 

varierade. Samtliga individer från grupp T upplevde att den enbart hade inverkat positivt, 

medan två individer från grupp S antingen beskrev både för- och nackdelar alternativt enbart 

nackdelar med sina ankomståldrar. 

I vilken grad man tänkte på och fantiserade om sin bakgrund och om man 

överhuvudtaget någonsin hade tänkt på och fantiserat om detta varierade mellan individerna, 

liksom den betydelse man tillskrev kunskaperna, fantasierna och i de fall det var aktuellt, 

minnena. Samtliga individer förklarade emellertid att deras sätt att se på bakgrunden, 

åtminstone vid något tillfälle under livet, hade påverkat deras psykiska välbefinnande. De var 
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också överens om att deras eget sätt att se på bakgrunden var positivt. Hur de faktiskt såg på 

sina respektive bakgrunder varierade, men ingen såg sin bakgrund i ett rakt igenom negativt 

ljus. 

De fem individer som hade lägst värden på Som jag ser mig själv var tre kvinnor 

och två män som ursprungligen kom från Asien och som ingick i grupp T. De hade bl.a. det 

gemensamt att deras föräldrar fortfarande levde tillsammans. 

Hur mycket dessa individer kände till om sin bakgrund skiljde sig åt, men alla 

visste att de hade bott på minst ett barnhem eller i en fosterfamilj före adoptionen. I vilken 

utsträckning individerna hade tänkt på eller fantiserat om sin bakgrund varierade också, men 

samtliga beskrev fantasier och föreställningar som rörde deras biologiska mamma, deras 

biologiska pappa och deras ursprungsland. Samtliga hade också pratat med någon eller några 

andra om sin bakgrund. Dessa andra var bl.a. föräldrar, partner eller någon professionell 

person. 

Samtliga individer beskrev perioder av relativt allvarliga psykiska problem 

minst en gång under livet. Vid tiden för intervjun var ingen av dem vare sig fullständigt 

tillfreds med livet eller med sig själv. Samtliga ansåg att ankomståldern på något sätt hade 

haft betydelse för välbefinnandet. På vilket sätt man ansåg att den hade haft betydelse 

varierade, men ingen tyckte att den hade påverkat dem rakt igenom negativt. Alla var också 

överens om att tankarna på och föreställningarna om bakgrunden någon gång under livet hade 

påverkat välbefinnandet. Både de som tyckte att tankarna och föreställningarna hade påverkat 

välbefinnandet helt och hållet negativt och de som tyckte att de hade påverkat välbefinnandet 

helt och hållet positivt fanns representerade bland dessa fem individer, liksom de som 

upplevde att tankarna och föreställningarna hade påverkat välbefinnandet i både positiv och 

negativ riktning. Det varierade huruvida man ansåg att sättet att se på bakgrunden hade någon 

betydelse för välbefinnandet eller inte. 
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DISKUSSION 

 

Vi har inte funnit några signifikanta skillnader mellan grupperna, vare sig med avseende på 

välmående mätt med Ryff´s Psychological Well-Being Scale eller med Som jag ser mig själv. 

Inte heller fann vi några signifikanta skillnader mellan grupperna med avseende på hur 

deltagarna själva presenterade sitt välmående i intervjusituationen utifrån frågor om psykisk 

hälsa, hjälpsökande, livs- och självtillfredsställelse. Däremot ansåg nästan samtliga att 

ankomståldern hade påverkat välbefinnandet någon gång under livet. Signifikant fler 

individer i grupp S uppgav enbart nackdelar med sin ankomstålder, jämfört med individerna i 

grupp T.  

Dessa resultat kan jämföras med tidigare forskning som beskrivit 

omställningsproblem och anpassningsproblem (Brodzinsky 1987; Cederblad et al., 1994; 

Gardell, 1979, ref. i Cederblad et al. 1982), emotionella och beteenderelaterade problem 

(Brodzinsky, 1987; Sharma, McGue & Benson, 1996b, ref. i Brodzinsky et al.,1998), lägre 

självkänsla (Norvell & Guy, 1977) samt mer frekvent kontakt med barnpsykiatrin hos 

adopterade individer med hög ankomstålder jämfört med adopterade individer med låg 

ankomstålder. Viktiga skillnader mellan vår studie och dessa studier är emellertid dels den 

nuvarande åldern och dels ankomståldern hos de aktuella adopterade individerna. De allra 

flesta studier har tidigare fokuserat på yngre individer i samband med ankomsten till 

adoptivföräldrarna, alternativt några år efteråt (Cederblad, 1982; Sharma, McGue & Benson, 

1996b, ref. i Brodzinsky et al., 1998). Två undantag är Cederblad et al. (1994) och Irhammar 

(1997), vars undersökningar omfattade individer upp till 27 år, även om medelåldern låg på 

16 år.  
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Vad hög ankomstålder innebär och hur hög den ska vara för att utgöra en 

riskfaktor har också varierat mellan olika undersökningar. Brodzinsky (1987) och Brodzinsky 

et al., (1998) fann t.ex. att de allra största emotionella och beteenderelaterade problemen hade 

uppstått hos barn som var tio år eller äldre vid ankomsten. Gardell, 1979 (ref. i Cederblad et 

al., 1982) fann att 64 % av de barn som anlänt efter sex års ålder, mot 4 % av de barn som 

anlänt före ett och ett halvt års ålder, uppvisade omställningsproblem. Individerna i grupp S i 

vår studie hade en ankomstålder från tre år och nio månader upp till 7 år och det är möjligt att 

resultatet hade blivit ett annat om vårt mått på hög ankomstålder hade satts från fem eller tio 

år och uppåt. Med tanke på att barn med en ankomstålder på 4 år eller uppåt endast utgör ca 

15 % av det totala antalet barn i Sverige hade troligtvis vårt sample då blivit betydligt mindre.  

Vårt resultat skulle emellertid också kunna förklaras av att 

omställningsproblematiken är övergående, att tiden efter adoptionen betyder mer för 

nuvarande välmående och identitetsutveckling, att nya, positiva anknytningsmönster kan 

etableras och att den tidiga separationen därmed inte har så stor betydelse för det psykiska 

välbefinnandet i vuxen ålder. Dessa tankegångar stämmer överens med de som Brodzinsky et 

al. (1998), Cederblad (1982), Dyregrov (1997) och Irhammar (1997) belyser som väsentliga 

utifrån undersökningar om adopterades kontra icke-adopterades psykiska hälsa. Å andra sidan 

kan inga signifikanta skillnader mellan grupperna påvisas med avseende på psykiskt 

välbefinnande och uppsökande av professionell hjälp vare sig i dagsläget eller tidigare under 

livet, vilket skulle kunna tolkas som att grupp S i vår undersökning kanske inte har haft några 

större anpassningssvårigheter.    

Viktigt att poängtera, i förhållande till anknytning, är också att majoriteten av 

intervjudeltagarna i båda grupperna uppgav att de endast hade varit placerade på ett ställe 

efter separationen från de biologiska föräldrarna, även om det inte var omöjligt att några av 

dem hade bott på fler ställen, men att de inte kände till det. Bl.a. Lindén (1982) har påpekat att 



Psykiskt välbefinnande hos internationellt adopterade    66

en förutsättning för en trygg anknytning är att de tidigare relationerna karaktäriseras av 

värme, engagemang och kontinuitet. Bara för att man har bott på ett ställe innebär det 

naturligtvis inte att relationerna karaktäriseras av detta och vi kan naturligtvis inte uttala oss 

om anknytningen hos deltagarna i vår studie, men så få separationer som möjligt måste 

onekligen ses som en positiv faktor för möjligheten till en trygg anknytning. Ytterligare en 

sådan positiv faktor torde vara att de allra flesta av deltagarna tycktes ha kommit till stabila 

hem där t.ex. föräldrarna fortfarande levde tillsammans och där kontakten mellan barn och 

föräldrar skattades som god. Det vore intressant att veta om det i bortfallet fanns ett större 

antal personer med flera placeringar bakom sig. 

Ytterligare en förklaring till vårt resultat skulle kunna vara att några individer 

kanske har velat framställa sig själva i bättre dager än vad som verkligen var fallet. Testen vi 

använde innehåller varken någon ”lie scale” eller något mått på benägenheten att ge socialt 

önskvärda svar, s.k. ”social desirablility”, och bör därför tolkas med försiktighet. Av 

individernas öppenhet i intervjuerna att döma är det emellertid relativt osannolikt att de skulle 

ha beskrivit sig i mer positiva ordalag än vad som var fallet. Åtminstone torde detta inte ha 

inträffat i mer än några enstaka fall, och inte mer i grupp S än i grupp T.  

Att signifikant fler individer i grupp S enbart poängterade nackdelar med sin 

ankomstålder jämfört med individerna i grupp T på frågan hur man tyckte att ankomståldern 

påverkade det psykiska välbefinnandet idag och tidigare under livet skulle kunna innebära att 

de tillfrågade individerna i grupp S hade mått ännu bättre om de hade adopterats tidigare. Det 

skulle emellertid också kunna (och detta är kanske dessutom mer sannolikt) tolkas som att 

individerna i grupp S ansåg att det rent allmänt finns fler nackdelar med att adopteras 

förhållandevis sent. De flesta nackdelar som beskrevs var relativt generella, t.ex. 

språksvårigheter, och påverkar inte nödvändigtvis själva välbefinnandet direkt. Även bland 

individer i grupp T och individer i grupp S som själva mår bra, tycks det finnas en negativ 
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attityd gentemot höga ankomståldrar. Att vi inte funnit något stöd för signifikanta skillnader i 

välmående mellan grupper med olika ankomståldrar kan kanske förändra denna eventuellt 

rådande negativa attityd gentemot höga ankomståldrar rent generellt.   

De allra flesta deltagarna i studien uppgav att de hade tillgång till sin biologiska 

bakgrund i form av kunskap och föreställningar, och i de fall det var kognitivt möjligt också 

till sina minnen, vilket utifrån Cederblads et al. (1994) och Irhammars (1997) studier torde 

vara en hälsobringande faktor.  

Inga signifikanta skillnader kunde urskiljas mellan ankomståldersgruppernas 

förekomst av föreställningar; ungefär lika stor andel i båda grupperna kunde sägas ha sådana. 

Inte heller skiljde sig innehållet i föreställningarna och hur ofta man tänkte på bakgrunden 

signifikant åt mellan grupperna. Signifikanta skillnader påträffades emellertid med avseende 

på förekomst av kunskaper och minnen. Grupp S hade mer av dessa.  

Resultatet avseende förekomst av minnen är föga förvånande utifrån de teorier 

som belyser det episodiska minnets struktur och uppkomst (Evenshaug & Hallen, 2001; 

Howe, 2003; Kellogg, 1995), men inte heller avseende kunskaper, utifrån det faktum att 

grupp S många gånger hade självupplevd kunskap i form av minnen.  

De allra flesta i båda grupperna hade kunskap om att de hade bott på barnhem 

innan adoptionen, något fler i grupp S visste anledningen till adoptionen och signifikant fler 

kände till om de hade biologiska syskon eller inte. Än mer påfallande är kanske den 

signifikanta skillnad som påvisades mellan grupperna avseende kunskap om traumatiska 

händelser. Nästan alla i grupp S kunde redogöra för sådan kunskap, även om de inte alltid 

mindes det som hänt. Att individerna i grupp S hade mer kunskap om sin bakgrund betydde 

emellertid inte att de kände till mer om sina biologiska föräldrar, vilket kan innebära att 

individerna i denna grupp inte självklart lättare kunde bearbeta frågor om det förflutna, vilket 
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har definierats som en viktig variabel för identitetsutvecklingen (Brodzinsky 1987; 

Brodzinsky et al. 1998; Cederblad et al., 1994; Irhammar, 1997).   

De allra flesta i grupp T, som uppgav att de saknade kunskap om sin bakgrund, 

ville inte veta mer eller ville endast delvis veta mer om sin bakgrund. Anledningen till detta 

var bl.a. att de kände farhågor kring vad vetskapen kunde innebära. I Cederblad et al. (1994) 

och Irhammar (1997) framgår att endast 1/3 av de tillfrågade i gruppen 18-27 år faktiskt hade 

läst sina adoptionshandlingar vid intervjutillfället, trots att hälften önskade veta mer om sin 

biologiska familj. Cederblad et al. (1994) tolkade detta som ett bristande intresse, men det är 

inte omöjligt att resultaten från studierna snarare visar att det finns en viss rädsla hos 

adopterade för vad vetskapen kan tänkas innehålla och innebära. Kanske är det så att 

fantasierna ibland är bättre än den verkliga kunskapen, eftersom fantasierna kan tjäna syftet 

att göra det okända begripligt och uthärdligt.  

I vår studie kunde nio av de 11 deltagarna i grupp S förhållandevis detaljerat 

redogöra för minnen från tiden före adoptionen. Resultatet går i linje med Cederblad et al. 

(1994) och Irhammars (1997) resultat, som visade att 17 av de 22 personer som anlänt till 

Sverige när de var tre år eller äldre hade minnesbilder. Dessa bilder rörde emellertid 

företrädesvis enstaka händelser eller personer, vanligen från barnhemmet. De minnen som 

deltagarna i vår studie berättade om rörde liknande teman, men var vanligen mer specifika än 

vad som framgår i Cederblad och Irhammars studie. Detta kan ha att göra med att vi redan vid 

utskicket förklarade att vi önskade göra en studie som inkluderade att man berättade om sina 

minnen, vilket i förlängningen kan ha bidragit till att de med högre ankomstålder som saknade 

minnen avstod från att svara.   

Vi har inte kunnat se några tendenser till bortträngda minnen från tiden före 

adoptionen, men väl under den omvälvande adoptionsperioden, vilket Cederblad et al. (1994) 

bl.a. har noterat som ett sätt att hantera den drastiska förändringen i den adopterades 
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livssituation. Barnet ska under den här perioden genomgå genomgripande förändringar dels 

med avseende på separationer och nya bindningar till adoptivföräldrarna, men också med 

avseende på olika identitetsaspekter, som ofta innefattar byte av namn, språk och kultur. Det 

är under denna första tid som Brodzinsky (1987), Cederblad (1982) och Cederblad et al. 

(1994) har observerat initiala anpassningssvårigheter, vilka troligen är ett uttryck för hur 

problematisk den här perioden kan tänkas vara för det adopterade barnet. Resultatet från dessa 

studier, liksom från vår studie, är praktiskt intressant, eftersom såväl adoptivföräldrar som 

berörd personal kan ha nytta av att veta att barnen genomgår en kris i samband med att de ska 

ställa om från förhållandena i ursprungslandet till sina adoptivföräldrar och förhållandena i 

det nya landet.   

Sanningshalten i de olika minnena är naturligtvis svår att avgöra, men som 

tidigare har påpekats erbjöd deltagarna en god kontakt i intervjusituationen och det finns 

ingen anledning att betvivla deras berättelser. Ibland har deltagarna emellertid poängterat att 

de själva inte vet huruvida en minnesbild är ett fragment av ett minne, eller bara resterna av 

en dröm eller något som någon har berättat för dem. De har också i vissa fall berättat att det 

har varit mycket smärtsamt för dem att prata om sina minnen, vilket ytterligare kan vara en 

anledning till att så många i grupp S avstod från att delta i studien.     

Intressant att notera är att av de i grupp S som redogjorde för specifika minnen 

tyckte de allra flesta att det var positivt att ha minnen. De såg dem som en tillgång snarare än 

en belastning, även om det ibland rörde sig om mycket svåra minnen. Grupp T däremot, 

förmedlade att det var positivt att inte ha några minnen. Resultatet tyder på att det kan vara de 

adopterades sätt att förhålla sig till sitt biologiska ursprung, snarare än vad de faktiskt vet och 

minns, som är avgörande. Här kan det återigen noteras att grupp S oftare hade kunskap om 

traumatiska händelser än grupp T, vilket alltså inte gav utslag på det psykiska välbefinnandet, 

varken i test- eller intervjusituationen.  
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I Cederblad et al. (1994) och Irhammar (1997) framgick att de flesta av de 

personer som uppgav någon form av minnesbilder, kände en starkare anknytning till 

ursprungslandet än de som inte kunde uppge några minnesbilder. Vi kunde inte påvisa någon 

sådan skillnad i anknytning, utifrån frågor om identitet. Det var snarare fler individer i grupp 

S än i grupp T som kände sig fullständigt svenska, även om skillnaden inte var signifikant. 

Det fanns även en tendens till att individerna i grupp S hade mer laddade föreställningar kring 

ursprungslandet, jämfört med grupp T.  

Drygt 60 % i båda ankomståldersgrupperna angav att de hade eller hade haft 

föreställningar kring sin bakgrund, vilka oftast berörde de biologiska föräldrarna och varför 

man hade lämnats bort. Liknande fynd återfinns bl.a. hos Schiellerup och Grand (1983), som 

fann att ca 2/3 av 50 vuxna adopterade hade haft fantasier om de biologiska föräldrarna under 

uppväxten, liksom hos Irhammar (1997) som fann att 21 av de 29 informanterna i studien 

hade tankar på sin biologiska familj. 

Det fanns en svag tendens, även om individerna var få och skillnaderna mellan 

grupperna inte var signifikanta, att de tankar och föreställningar om de biologiska föräldrarna 

som återfanns i Grupp T, i en del fall, var av laddad karaktär. De biologiska föräldrarna 

idealiserades eller nedsvärtades. Liknande laddning återfanns inte i grupp S. Ingen av 

deltagarna i denna grupp uppgav några sådana tankar. Resultatet kan tyda på att det inte finns 

samma spelrum för fantasier om de biologiska föräldrarna hos dem som har minnen som hos 

dem som saknar minnen. Fynden ligger väl i linje med Rosenberg och Horners (1991) 

antagande om att fantasierna ofta ersätter kunskapen som viktiga byggstenar för 

välbefinnande och identitetsskapande. Särskilt förklaringarna till bortlämnandet får enligt 

författarna inte sällan en idealiserande och positiv ton, vilken ofta förstärks av 

adoptivföräldrarna och riskerar att bidra till adopterades fantasier om sig själva som det onda 

barnet.  
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Vårt resultat tyder på att deltagarna, i de fall de saknade vetskap, mycket ofta 

hade fantiserat ihop historier kring varför de blev bortadopterade. Dessa innehöll i en del fall 

vissa idealiserande moment. Det verkar också som om en del av deltagarna hade tagit sin 

fantasi för sanning, utan att vidare reflektera kring fantasin som just en fantasi. De olika 

fantasiernas funktion blir här viktig att förhålla sig till, för vilket syfte tjänar de egentligen? 

Enligt Rosenberg och Horner (1991) föreligger det ju risker med ett romantiserande av de 

biologiska föräldrarna, exempelvis så att fantasiernas funktion snarare får en maladaptiv än 

adaptiv karaktär, även om vi inte kunnat påvisa detta i vårt material. Det är också intressant 

att notera att den realistiska fas i tänkandet kring adoptionen som, enligt Brodzinsky et al. 

(1998), Cederblad et. al. (1994) och Dalen och Saetersdal (1992), tenderar att intensifieras 

under sen latensfas och tidig adolescens, inte alltid har kommit att etableras i den mer privata 

sfären.  

I vår studie framkom, i likhet med vad Sachev (ref. i Howe och Feast, 2000) 

fann, att flera av de adopterade deltagarna primärt tänkte på den biologiska modern. De 

upplevde att det måste ha varit svårare för henne att fatta beslutet om att lämna bort sitt barn. 

Någon relaterade detta till den långa graviditeten, men i övrigt verkade det som om många av 

deltagarna inte varit medvetna om detta tankemönster tidigare.  

Det går inte att, utifrån vår studie, påvisa någon samvariation mellan förekomst 

av kunskaper, minnen eller föreställningar och psykiskt välbefinnande hos vuxna 

internationellt adopterade personer, mätt med Ryff´s Psychological Well-Being Scale eller 

med Som jag ser mig själv. Resultatet kan tyckas anmärkningsvärt i flera avseenden, särskilt 

med tanke på vilken vikt som exempelvis förekomst av kunskap i tidigare litteratur har 

tillskrivits för välbefinnandet (Brodzinsky, 1987; Brodzinsky et al., 1998; Cederblad et al., 

1994), eller vilken ökad risk för psykisk ohälsa som har påvisats hos barn som har varit äldre 

vid ankomsten och därmed kan tänkas ha minnen från ursprungslandet (Brodzinsky, 1987, 
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Cederblad, 1994 och Irhammar 1997). Våra fynd är kliniskt intressanta i många avseenden. 

Exempelvis har uppfattningar om kunskapers betydelse för det psykiska välbefinnandet hos 

internationellt adopterade med olika ankomståldrar tidigare enbart varit teoretiskt förankrade 

och få svenska empiriska studier har oss veterligen tidigare gjorts. Den teoretiska 

förankringen är utifrån vårt resultat diskutabel, men bör testas med större kontroll.  

Här finns nämligen uppenbart plats för alternativa tolkningar. Kanske är det 

återigen inte kunskap i sig, som är det essentiella, utan snarare hur man förhåller sig till att 

man vet eller inte vet. Exempelvis tillhörde en stor andel av de som saknade kunskap, 

gruppen hittebarn, vilket i förlängningen innebär att det är mycket svårt för dem att få mer 

kunskap än den de redan har. Hur man går vidare i ett accepterande av detta, är möjligen 

viktigare än kunskapen som sådan. En annan intressant aspekt rör innehållet i de kunskaper, 

minnen och föreställningar som man har, något som vi inte tagit hänsyn till i förhållande till 

det psykiska välbefinnandet, utan enbart som en skillnad mellan ankomståldersgrupperna. Det 

är inte otroligt att vad man vet påverkar välbefinnandet i större utsträckning än om man vet 

något eller inte. Samtidigt vill vi här återigen påpeka att signifikant fler i grupp S än i grupp T 

hade kunskaper om och minnen från och från traumatiska omständigheter, vilket alltså inte 

gav något utslag på välbefinnandet, mätt med RPWB, Som jag ser mig själv, eller i svaren från 

intervjun.    

Det gick inte heller att påvisa någon signifikant samvariation mellan minnen och 

psykiskt välbefinnande, vilket i sig inte är särskilt anmärkningsvärt, eftersom gruppen med 

minnen var näst intill identisk med grupp S. Även rörande eventuella minnen verkar 

emellertid copingaspekten mer avgörande än förekomsten. I både gruppen med minnen och i 

gruppen utan minnen, förelåg en tydlig glädje över att man hamnat just där man hamnat. En 

stor andel av individerna var överlag nöjda med sin adoption och önskade inte att saker och 

ting hade varit annorlunda i någon större utsträckning.     
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Tankarna och föreställningarnas kompletterande roll har diskuterats som en 

viktig förutsättning för välbefinnande och identitetsbyggande (Irhammar, 1997; Rosenberg 

och Horner, 1991). I vår studie går det emellertid inte att belägga någon samvariation mellan 

tankar och psykiskt välbefinnande, trots att viss hänsyn har tagits till tankarnas intensitet. Det 

verkar alltså inte som om de som fantiserar skulle må bättre eller sämre än de som inte 

fantiserar. Det framkom dock att föreställningarna ofta omedvetet anpassades efter hur man 

ville att verkligheten skulle vara. Det gick också att inringa en viss rädsla för hur fantasierna 

skulle kunna riskera att förstöras om man fick mer kunskap, vilket tyder på att fantasierna ofta 

fyller en viktig funktion för de som har dem.  

Vuxna internationellt adopterades situation är otillräckligt undersökt avseende 

ett antal variabler. Särskilt svenska studier saknas, varför det blir svårt att jämföra våra 

resultat med annan forskning. Våra fynd är emellertid intresseväckande i det avseendet att de 

avser en grupp vuxna, adopterades situation, utifrån deras ankomstålder och kunskaper, 

minnen och föreställningar. Det är också intressant att de visar på möjligheten att de som kom 

som lite äldre, inte har sämre psykisk hälsa än de som kom som lite yngre. Inga andra studier 

som har undersökt ankomstålderns betydelse för välbefinnandet har oss veterligen kunnat visa 

detta. 

Psykiskt välbefinnande hos internationellt adopterade, unga vuxna, jämfört med 

psykiskt välbefinnande hos icke-adopterade individer i samma ålder, ligger utanför ramen för 

denna uppsats, men det kan ändå konstateras att medelvärdena på både RPWB och Som jag 

ser mig själv hos individerna i vår undersökning inte tycks avvika från de hittills tillgängliga 

jämförelsegrupperna. Detta kan tyckas vara intressant, dels p.g.a. att hög ankomstålder har 

definierats som en riskfaktor (bl.a. Cederblad et al., 1994), men även p.g.a. att känslighet hos 

individer som separerats från sina viktiga andra före åtta månaders ålder har kunnat påvisas 

(Lindén, 1982).  
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De små grupper av individer som uppnådde högst respektive lägst värden på 

Ryff´s Psychological Well-Being Scale och Som jag ser mig själv var relativt heterogena, 

vilket stödjer antagandet att det inte finns några signifikanta skillnader avseende psykiskt 

välbefinnande, vare sig med avseende på ankomstålder, omfattning av kunskap, minnen eller 

förställningar. Visserligen kunde gemensamma nämnare identifieras i varje grupp, men det 

som kännetecknade individerna i en grupp återfanns även i en annan. T.ex. bestod gruppen 

som hade sämst resultat på RPWB endast av kvinnor som hade en hel del kunskap och 

förställningar om bakgrunden, men kvinnor som hade en hel del kunskap och fantasier om 

bakgrunden fanns även representerade i gruppen med högst resultat på detta test. Ett annat 

exempel är att i gruppen som hade sämst resultat på Som jag ser mig själv ingick endast 

individer från grupp T, vilka därmed inte hade några minnen. Individer med dessa 

karakteristika fanns emellertid även representerade bland individerna med högst resultat på 

testet. 

Ett intressant fynd i sammanhanget är att samtliga individer med högst resultat 

på RPWB ansåg att deras ankomståldrar och sätt att se på bakgrunden påverkade deras 

psykiska välbefinnande i positiv riktning, trots att deras faktiska ankomståldrar och sätt att se 

på bakgrunden skiljde sig åt. Liknande resultat återfanns bland individerna med högst resultat 

på Som jag ser mig själv. Samtliga individer i denna grupp svarade att just deras sätt att se på 

bakgrunden påverkade det psykiska välbefinnandet positivt. Hur de faktiskt såg på sina 

respektive bakgrunder varierade emellertid. Detta skulle kunna tolkas som att det inte handlar 

så mycket om hur man har det, utan återigen om hur man tar det, eller med psykologiska 

termer att gynnsamma copingstrategier kanske kan förklara skillnader i psykiskt 

välbefinnande mellan de internationellt adopterade individerna i denna studie. 

Ett antal möjliga förklaringsmöjligheter till resultaten bör beaktas. Initialt kan 

man fråga sig huruvida intervjudeltagarna är representativa för internationellt adopterade, 
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unga, vuxna i Sverige. Den ursprungliga populationen, individer med en viss ålder och 

ankomstålder ur Adoptionscentrums register, måste anses representativ utifrån det faktum att 

AC är den enskilt största adoptionsorganisationen i Sverige. Det finns inte heller någon 

anledning att anta att de adopterade som placerades i Skåne skiljer sig systematiskt från 

adopterade som kom till andra delar av Sverige. En nackdel var emellertid att vi inte hade full 

kontroll över utskicket. Svarsfrekvensen var drygt 30 % och detta stämmer väl överens med 

den svarsfrekvens man kan räkna med vid utskick av frågeformulär, enligt Shaughnessy et al., 

(2000). Utifrån det faktum att det i denna undersökning inte bara rörde sig om att fylla i ett 

frågeformulär, utan även att avsätta närmare två timmar för att bli intervjuad, exklusive 

eventuell restid, måste deltagarintresset anses vara över förväntan. Utifrån tendensen att 

individerna i grupp T har svarat i högre utsträckning jämfört med individerna i grupp S, även 

om skillnaden inte är signifikant, bedömer vi att risken är stor att det för grupp S rör sig om 

ett systematiskt bortfall. Man kan inte utesluta att de som mår sämst har valt att inte delta. 

Oavsett detta utgör grupp S en undergrupp bland adopterade individer med en ankomstålder 

på fyra år eller äldre och sannolikt finns det fler som mår och upplever saker på samma sätt 

som de. Trots tendensen till högre svarsfrekvens i grupp T är risken för ett systematiskt 

bortfall överhängande även för denna grupp. Könsfördelningen, liksom fördelningen på 

ursprungsländer, mellan och inom grupperna med olika ankomståldrar anses emellertid vara 

representativa för de individer som vi ursprungligen utgick ifrån och bidrar till att grupperna 

anses vara i huvudsak jämförbara.   

Ett eventuellt slumpmässigt bortfall i båda grupperna, liksom vår förlorade 

kontroll i samband med utskicket, torde ha försämrat den ursprungliga matchningen. Trots 

detta blev alltså könsfördelningen, vilken var av högsta prioritet, mycket jämn mellan och 

inom grupperna. Att bl.a. adoptivföräldrarnas bostadsorter inom Skåne kan ha varierat kraftigt 

bedöms vara av underordnad betydelse, eftersom det, i denna studie, aldrig fanns kontroll 
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över en sådan faktor som exempelvis flyttning under uppväxten. Vi visste således inte vare 

sig hur länge eller huruvida barnen överhuvudtaget hade bott på den ort dit breven till 

föräldrarna skickades. 

I små eller mellanstora grupper, krävs stora skillnader för att uppnå signifikanta 

resultat och det finns en liten risk för att vi har inkluderat för få deltagare i vår studie för att 

uppnå tillräcklig power och därmed riskerat att ha begått typ II fel, d.v.s. behållit 

nollhypotesen (det finns inga skillnader mellan grupperna), trots att den inte är sann. 

Slutsatsen av detta skulle i så fall vara att vi inte säkert kan utesluta att det i föreliggande 

studie kan finnas skillnader med avseende på psykiskt välbefinnande mellan olika grupper 

adopterade individer, indelade efter ankomstålder, och förekomst av kunskaper, minnen och 

föreställningar, även om vi inte har kunnat påvisa dem. Att Fisher´s exact test ger signifikanta 

resultat torde emellertid tyda på att vi har tillräcklig power och att det faktiskt går att påvisa 

skillnader utifrån vår studie. Med stöd i ovanstående är det rimligt att anta att grupperna är 

tillräckligt stora för att statistiska beräkningar ska kunna göras, men för små och inte 

tillräckligt representativa för att resultaten ska kunna generaliseras. De slutsatser som dras 

gäller därmed endast deltagarna i studien. 

Det är också rimligt att anta att det finns mycket brus i vår studie, eftersom det 

trots viss matchning har varit svårt att experimentellt renodla variablerna. Detta har flera 

orsaker men de flesta inringar de som vanligen bör beaktas när man arbetar med naturliga 

grupper, såsom att adopterade bör betraktas som en heterogen grupp, att urvalet var 

komplicerat och att ämnet är komplext att arbeta med kvantitativt. Utöver detta har de olika 

kategorierna utöver ankomståldern (ingen eller lite kunskap – kunskap, inga eller få minnen – 

minnen, inga eller få föreställningar – föreställningar), formats efter vilka svar som har givits i 

intervjusituationen. Den könsfördelning, liksom den fördelning på ursprungsländer som 

gällde mellan ankomståldersgrupperna och som bidrog till att dessa kunde anses vara i 
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huvudsak jämförbara gäller alltså inte här. Deltagarna i grupp S kom också att bidra med en 

större andel i kategorierna kunskap och minnen, vilket kan ha påverkat resultatet. Andra 

faktorer än de vi avsett oss att mäta kan alltså tänkas ha betydelse. Problemet bör dock ses 

mot bakgrund av att inga signifikanta skillnader i välbefinnande, mätt med RPWB eller Som 

jag ser mig själv, gick att identifiera utifrån könstillhörighet eller ursprungsland samt det 

faktum att vårt syfte i huvudsak syftade till att studera skillnader utifrån ankomstålder. Vidare 

studier bör dock försöka minimera alternativa orsaker.  

Att inga skillnader påträffats avseende välbefinnande, kan också tyda på att de 

frågeformulär vi har använt oss av, inte fångar upp psykiskt välbefinnandet så som det 

upplevs av vuxna internationellt adopterade, men eftersom resultatet från intervjuerna 

överrensstämmer med resultatet från frågeformulären är det dock troligt att resultaten från 

formulären är riktiga. Viss problematik i samband med intervjuguiden bör emellertid beaktas. 

Visserligen gjordes den mall som användes för att kategorisera data från intervjuerna i nära 

anslutning till guiden, varför vidare tolkning enbart lämnades ett begränsat utrymme, men de 

olika kategoriernas gränser bestämdes av oss. I förlängningen kan detta naturligtvis innebära 

att gränsvärdena likväl kunde ha bestämts på ett annat sätt och följaktligen också ha resulterat 

i att svaren hade blivit annorlunda. Vad innebär det t.ex. att ha minnen eller kunskap? Sådana 

avgränsningar är alltid problematiska och svåra att kringgå i den här typen av studier. Den 

höga interbedömarreliabiliteten tyder emellertid på att kategoriindelningen fungerade på ett 

tillfredsställande sätt.       

Slutligen är naturligtvis också tiden efter adoptionen viktig att beakta som en 

alternativ förklaringsmodell till vårt resultat. Exempelvis nämner Brodzinsky et al. (1998), 

Cederblad (1982) och Irhammar (1997) adoptivföräldrarnas roll som den allra viktigaste 

komponenten till god självkänsla och ett psykiskt välbefinnande.  
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Det är inte omöjligt att det, för vissa personer, upplevdes känsligt att få ett brev 

hem med en förfrågan om deltagande i en intervjuundersökning av adopterade personer. 

Möjligheten att tacka nej var dock uppenbar. Svarstalongen innehöll både rutor för att aktivt 

antingen tacka ja eller nej. Att som vuxen få ett brev som gått via föräldrarna var kanske ännu 

mer känsligt, och kan kanske av några ha upplevts kränkande. Alternativet hade varit att söka 

deltagare exempelvis via olika hemsidor på internet, på bekostnad av representativitet och 

troligtvis även deltagarantal. Vi bestämde oss därför att utesluta så många detaljer som 

möjligt i brevet till föräldrarna för att poängtera deras kontaktförmedlarroll. 

Intervjun berörde många, för olika människor, varierande känsliga områden. 

Några visste på förhand att de skulle bli ledsna, för andra kom kanske reaktioner och känslor 

mer oväntat och ytterligare andra berördes kanske inte alls. Vår förhoppning är att vi som 

psykologstudenter har lärt oss att vara uppmärksamma på olika signaler i en intervjusituation 

och att vi därmed vid lämpliga tillfällen poängterade att det var upp till var och en att avgöra 

hur utförligt man ville svara på varje fråga eller frågade om deltagaren ville gå vidare. Vid 

eventuella frågor och funderingar efter intervjun uppmanades de att ta kontakt med oss igen. 

Trots våra intentioner är det naturligtvis möjligt att någon eller några personer kan ha 

påverkats negativt av intervjun. 

Sverige har, som ett av världens största mottagarländer avseende internationella 

adoptioner, ett stort ansvar att följa upp adopterades utveckling. Behovet av forskning får inte 

underskattas och vår förhoppning är att de fynd som vi har redogjort för ska ses som ett led i 

detta viktiga arbete. Vår studie har emellertid omfattat små grupper och varit explorativ till 

sin karaktär, vilket förhindrar generalisering till en större population och en mer komplex 

kvantitativ bearbetning. Således skulle framtida forskning vara betjänt av att arbeta med större 

grupper internationellt adopterade, vilka skulle möjliggöra ytterligare indelning av materialet 

och därmed utförligare analys. Om signifikanta skillnader mellan grupperna i ett större 
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material gick att identifiera, skulle det vara mycket intressant att belysa vilken eller vilka 

aspekter avseende ankomstålder, kunskaper, minnen och föreställningar som är den mest 

avgörande för det psykiska välbefinnandet. Det verkar också återigen som om det är de 

adopterades sätt att förhålla sig till sitt biologiska ursprung, snarare än hur mycket de faktiskt 

vet, minns och fantiserar som är avgörande för deras psykiska välbefinnande. Kanske har 

också innehållet i dessa variabler en stor betydelse, vilken bör undersökas närmre. Vidare 

forskning som närmre studerar copingstrategier skulle därför vara av stor vikt, liksom 

ytterligare fokus på hälsobringande faktorer. 
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      Bilaga 1 
BREV 1 

Hej! 

 
Vi heter Jenny Evertsson och Eva Jönsson och skriver till dig/er med anledning av det 
examensarbete, rörande internationell adoption, som vi genomför vid psykologprogrammet, 
Lunds Universitet. 
 
Vi är framför allt intresserade av hur man som adopterad, ung vuxen tänker och funderar 
kring sin bakgrund och vad den har kommit att betyda i olika situationer. För att kunna 
genomföra vårt arbete kring den här frågan behöver vi komma i kontakt med ett antal 
adopterade personer, som kom till Sverige när de var fyra år eller äldre respektive ett år eller 
yngre och som är födda mellan 1977 och 1982. Allt material kommer att avidentifieras och 
behandlas konfidentiellt. 
 
Ditt/Ert barn är via Adoptionscentrums (AC) register utvalt att delta i vår studie, men 
eftersom enbart föräldrarnas adresser finns registrerade hos AC behöver vi er hjälp för att få 
kontakt med barnen. 
 
Vi ber er alltså skicka det bifogade frankerade kuvertet till ditt/ert barn senast den 3 januari, 
men gärna tidigare. Har ni av olika skäl inte möjlighet till detta skulle vi av 
forskningsmässiga skäl uppskatta om ni kunde höra av er till oss snarast. Ni får självfallet 
även höra av er i andra sammanhang, t.ex. om ni har frågor eller funderingar. 
 
Ett stort tack på förhand – Er hjälp är mycket värdefull för studiens genomförande! 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
 
 
 
Jenny Evertsson  Eva Jönsson 
046-38 94 59   046-39 09 66 
0736-70 04 98  0706- 22 27 01 
jenny_evertsson@hotmail.com  evajjonsson@yahoo.se 
 
 
Uppsatshandledare:  Kontaktförmedlare Adoptionscentrum: 
Professor Olof Rydén  Elisabet Sandberg 
046-222 33 96  08-58 74 11 
Olof.Ryden@psychology.lu.se  Elisabet.Sandberg@adoptionscentrum.se
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             Bilaga 2 
BREV 2 

                 Institutionen för psykologi 
                   Lunds Universitet 02-11-27 

Hej! 
 
Vi heter Jenny Evertsson och Eva Jönsson och studerar på psykologutbildningen vid Lunds 
Universitet. Under höstterminen 2002 och vårterminen 2003 skriver vi en examensuppsats om 
internationell adoption. Framför allt är vi intresserade av att låta vuxna, adopterade komma 
till tals och ge sin bild av vad tankar kring bakgrunden och eventuella minnen från 
ursprungslandet betyder för dem idag. Förhoppningen är att detta kommer att bidra till ökade 
kunskaper kring hur man på bästa sätt tar hand om internationellt adopterade barn. 
 
I vår studie vänder vi oss till personer, födda 1977-1982, som vid ankomsten till Sverige var 1 
år eller yngre samt 4 år eller äldre och vars föräldrar bor i Skåne. Adoptionscentrum har hjälpt 
oss att förmedla kontakterna och via deras register har du blivit utvald att delta. Att 
brevutskicket från Adoptionscentrum gått via dina föräldrar var nödvändigt, eftersom enbart 
de är registrerade där. 
 
Vi hoppas att studien upplevs intressant och meningsfull och att du vill hjälpa oss genom att 
medverka i en intervju samt besvara några frågeformulär. Detta kommer att ta ett par timmar 
och kan ske på den plats som du väljer, t.ex. hos oss på Institutionen för psykologi, hemma 
hos dig eller eventuellt på någon annan plats, under januari och februari 2003. Av praktiska 
skäl är det nödvändigt att vi träffas någonstans i Skåne. Om detta av olika anledningar inte är 
möjligt är vi även tacksamma för att få ringa upp och intervjua dig via telefon. 
 
All information vi får av dig kommer att avidentifieras och behandlas konfidentiellt.  
 
För att denna studie ska få så tillförlitliga resultat som möjligt är ditt deltagande av största 
vikt. Oavsett om du väljer att medverka eller ej ber vi dig emellertid att fylla i den bifogade 
svarstalongen och skicka tillbaka den till oss i det frankerade svarskuvertet. Senast den 17/1 
behöver vi ha ditt svar. 
 
Tack på förhand – din hjälp är mycket värdefull! 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
 
 
Jenny Evertsson  Eva Jönsson 
046-38 94 59   046-39 09 66 
0736-70 04 08  0706-22 27 01 
jenny_evertsson@hotmail.com evajjonsson@yahoo.se 
 
 
Uppsatshandledare:  Kontaktförmedlare Adoptionscentrum: 
Professor Olof Rydén  Elisabet Sandberg 
046-222 33 96  08-58 74 99 
Olof.Ryden@psychology.lu.se Elisabet.Sandberg@adoptionscentrum.se 
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      Bilaga 3 
INTERVJUGUIDE 

 

Allmänt 

 

Kodnummer för namn och kön ifylles separat. 

• alternativt - markerar underområden som bör behandlas, vilket innebär att de ska 

efterfrågas särskilt, förutsatt att de inte framkommer spontant i huvudfrågan. 

 

Inledning 

 

Som nämndes i det utskickade brevet gör jag tillsammans med min kursare Jenny/Eva, ett 

examensarbete på psykologprogrammet, som handlar om internationell adoption. Vi är 

framför allt intresserade av hur man som adopterad, ung vuxen, tänker, funderar, känner och 

föreställer sig sin bakgrund, om man eventuellt minns eller känner till något från tiden före 

adoptionen, och hur man i så fall tycker att dessa föreställningar, minnen och kunskaper dels 

påverkar en idag och dels hur de har påverkat en tidigare under livet. De frågor som jag 

kommer att ställa kommer därför både att fokusera på hur du mår och har det idag och hur du 

tänker och känner kring din bakgrund. Berätta gärna så mycket du kan komma på. Efter 

intervjun vill jag också att du ska fylla i två formulär med flervalsfrågor, vilka handlar om hur 

du ser på dig själv och hur du mår idag. Har du några frågor eller funderingar så här långt?  

 

Sakuppgifter 

 

Innan vi börjar intervjun vill jag bara kontrollera så att de angivna uppgifterna på 

svarstalongen stämmer. 
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• Födelsedatum: 

• Ankomstdatum (eller i de fall vetskap om detta ej föreligger – ankomstår):  

• Ursprungsland: 

 

Relationer och aktuell livssituation 

 

1. Då skulle jag vilja att du börjar med att berätta om dig själv och om vad du gör idag? 

• Sysselsättning – exempelvis arbete, studier. 

• Adoptivfamiljebeskrivning – exempelvis föräldrar, syskon. 

• Boende, familj och civiltillstånd – exempelvis ensamstående, sambo, gift, barn. 

 

2. Hur mycket kontakt har du med dina adoptivföräldrar och adoptivsyskon (frågan ställs 

förutsatt att dessa var för sig eller tillsammans finns med under beskrivningen av 

adoptivfamiljen ovan)? 

• Hur upplever du relationen till din familj? 

 

3. Hur se din vänkrets ut? 

 

4. Har du/har du haft något kärleksförhållande? 

• Varaktighet 

 

Bakgrund 

 

5. Minns du något från tiden före adoptionen? 

Om ja: 
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• Vad minns du? 

- Minns du när du blev bortadopterad? 

- Minns du dina biologiska föräldrar och/eller biologiska syskon? 

- Minns du ditt ursprungsland? 

- Minns du barnhem och/eller fosterfamilj eller liknade (även antal)? 

- Minns du några specifika händelser? – Vilka? 

- Hur tänker du och känner kring det du minns? 

Om nej: 

• Hur tänker du och känner kring det? 

 

6. Känner du till något om dina levnadsförhållanden innan du kom till Sverige/känner du till 

något utöver vad du har berättat att du minns? 

Om ja: 

• Vad känner du till? 

- Vet du hur det kom sig att du blev bortadopterad? 

- Vet du något om dina biologiska föräldrar och/eller biologiska syskon? 

- Vet du om du har bott på barnhem eller i fosterfamilj? 

• Hur har du fått reda på detta? 

• Hur tänker du och känner kring det du vet? 

Om nej: 

• Hur kommer det sig att du inte vet något? 

• Hur tänker du och känner kring att du inte vet något? 

• Skulle du vilja veta mer (av vilken anledning)? 

 

7. Har du några tankar och föreställningar kring hur ditt liv såg ut innan du kom till Sverige? 
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Om ja: 

• Vad tänker du då?   

• När tänker du och föreställer dig detta (speciella perioder och situationer)? 

- Tänker och föreställer du dig någon gång dina biologiska föräldrar (vad)? 

- Tänker och föreställer du dig någon gång dina eventuella biologiska syskon (vad)? 

- Tänker och föreställer du dig någon gång ditt ursprungsland (vad)? 

- Hur ofta tänker och föreställer du dig något om din bakgrund, dvs. hur det var innan du kom 

till Sverige? 

Om nej: 

• Har det funnits perioder tidigare i livet då du har tänkt och föreställt dig något? 

• När? 

• Vad tänkte du då? 

- Tänkte och föreställde du dig någon gång dina biologiska föräldrar (vad)? 

- Tänkte och föreställde du dig någon gång dina eventuella biologiska syskon (vad)? 

- Tänkte och föreställde du dig någon gång ditt ursprungsland (vad)? 

 

8. Har du pratat med någon om dina tankar, minnen och kunskaper? 

Om ja: 

• Med vem eller med vilka? 

Om nej: 

• Tror du att du skulle ha haft möjlighet att prata med någon om du så önskade? 

 

9. Hur tror du att ditt liv hade sett ut idag om du inte hade blivit adopterad (bättre/sämre)? 
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Att vara adopterad 

 

10. Funderar du någon gång på att du är adopterad? 

 

11. Hur tänker du kring din X identitet respektive din svenska identitet, dvs. att du är född i X, 

men uppväxt i Sverige? 

 

12. Tycker du att din adoption har varit lyckad? 

• Är det någonting som du önskar hade varit annorlunda (vad)? 

 

Välmående och självbild 

 

13. Har du någon gång mått psykiskt dåligt? 

Om ja:  

• När och på vilket sätt? 

• Har du någon gång sökt hjälp hos en psykolog, inom psykiatrin eller liknande? 

Om ja: 

- Vad var orsaken till detta? 

 

14. Känner du dig tillfreds med ditt liv? 

 

15. Känner du dig tillfreds med dig själv? 
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Bakgrundens påverkan 

 

16. Att du är adopterad – vad tror du att det betyder för hur du mår idag? 

 

17. Att du är adopterad – vad tror du att det har betytt för hur du har mått tidigare? 

• Har det funnits några speciella perioder i livet eller speciella tillfällen när detta att du är 

adopterad har spelat någon roll för hur du har mått? 

 

18. Vad tror du att din ankomstålder betyder för hur du mår idag? 

 

19.  Vad tror du att din ankomstålder har betytt för hur du har mått tidigare? 

• Har det funnits några speciella perioder i livet eller speciella tillfällen när din 

ankomstålder kan ha spelat någon roll för hur du har mått?  

Om ja: 

• När och på vilket sätt? 

• Fördelar/nackdelar? 

 

19. Om minnen - Vad tror du att dina minnen från din bakgrund i ursprungslandet betyder för 

hur du mår idag (positivt/negativt)? 

 

20. Om minnen – Vad tror du att dina minnen från din bakgrund har betytt för hur du har mått 

tidigare (positivt/negativt)? 

• Har det funnits några speciella perioder i livet eller speciella tillfällen när dina minnen kan 

ha spelat någon roll för hur du har mått? 
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21. Om kunskap - Vad tror du att dina kunskaper från din bakgrund i ursprungslandet betyder 

för hur du mår idag (positivt/negativt)? 

 

22. Om kunskap – Vad tror du att dina kunskaper har betytt för hur du har mått tidigare 

(positivt/negativt)? 

• Har det funnits några speciella perioder i livet eller speciella tillfällen när dina kunskaper 

kan ha spelat någon roll för hur du har mått? 

 

23. Om tankar – Vad tror du att dina tankar om din bakgrund i ursprungslandet betyder för 

hur du mår idag (positivt/negativt)? 

 

24. Om tankar – Vad tror du att dina tankar om din bakgrund har betytt för hur du har mått 

tidigare (positivt/negativt)? 

• Har det funnits några speciella perioder i livet eller speciella tillfällen när dina tankar kan 

ha spelat någon roll för hur du har mått? 

 

25. Vad tror du att ditt sätt att se på din bakgrund innebär för hur du mår idag? 

 

26. Vad skulle du ge för råd till personer som adopterar barn idag? 
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      Bilaga 4 
TABELLER 

 

AU = autonomy (autonomi) 

PR = positive relations with others (positiva relationer med andra) 

EM = environmental mastery (förmåga att hantera vardagen) 

PL = purpose in life (mening i livet) 

PG = personal growth (personlig utveckling) 

SA = self-acceptance (självkänsla eller accepterande av det egna jaget) 

 

 

Tabell 1 
 
Medelvärden och standardavvikelser för RPWB, delskalor, grupp T och S 
 

  
Grupp T (n =22) 

 
Grupp S (n= 11) 

  
M 

 
Sd 

 
M 

 
sd 

AU 13,23 2,39 12,36 4,52 

PR 14,55 2,63 14,64 3,44 

EM 13,59 2,91 13,73 2,05 

PL 14,41 1,87 13,91 3,27 

PG 15,18 1,97 14,45 2,70 

SA 14,50 1,84 14,18 2,18 
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Tabell 2  
 
RPWB, delskalor, grupp T och grupp S, t-test för oberoende grupper 

  
t 

 
df 

 
p 

AU 0,593 12,87 Ns 

PR -0,084 31 Ns 

EM -0,139 31 Ns 

PL 0,470 13,36 Ns 

PG 0,884 31 Ns 

SA 0,440 31 Ns 

 

 

Tabell 3 
 
Medelvärden och standardavvikelser för RPWB, delskalor, kunskap 
 

  
En hel del kunskap (n=25) 

 
Lite/ingen kunskap (n=8) 

  
M 

 
Sd 

 
M 

 
sd 

AU 12,44 3,25 14,50 2,67 

PR 14,52 2,94 14,75 2,81 

EM 13,28 2,76 14,75 1,83 

PL 14,16 2,66 14,50 1,31 

PG 14,68 2,41 15,75 1,28 

SA 14,16 1,99 15,12 1,64 
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Tabell 4 
 
RPWB, delskalor, kunskap, t-test för oberoende grupper 

  
t 

 
df 

 
p 

AU -1,619 31 ns 

PR -0,194 31 ns 

EM -1,402 31 ns 

PL -0,482 24,96 ns 

PG -1,194 31 ns 

SA -1,238 31 ns 

 

 

Tabell 5 
 
Medelvärden och standardavvikelser för RPWB, delskalor, minnen 
 

  
En hel del minnen (n=9) 

 
Få/inga minnen (n=24) 

  
M 

 
Sd 

 
M 

 
sd 

AU 13,00 4,80 12,91 2,52 

PR 15,11 3,22 14,38 2,78 

EM 14,11 2,03 13,46 2,83 

PL 14,33 3,35 14,21 1,20 

PG 14,88 2,52 14,95 2,16 

SA 14,44 2,98 14,38 1,84 
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Tabell 6 
 
RPWB, delskalor, minnen, t-test för oberoende grupper 

  
t 

 
df 

 
p 

AU 0,050 9,70 ns 

PR 0,650 31 ns 

EM 0,631 31 ns 

PL 0,105 10,21 ns 

PG -0,079 31 ns 

SA 0,090 31 ns 

 

 

Tabell 7 
 
Medelvärden och standardavvikelser för RPWB, delskalor, föreställningar 
 

 
 

En hel del föreställningar 
(n=24) 

 
Lite/inga föreställningar  

(n=9) 

  
M 

 
sd 

 
M 

 
sd 

AU 12,50 3,40 14,11 2,42 

PR 14,46 2,83 14,89 3,14 

EM 13,29 2,63 14,56 2,50 

PL 13,75 2,43 15,56 1,74 

PG 14,75 2,40 15,44 1,67 

SA 14,29 1,94 14,67 2,00 
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Tabell 8 
 
RPWB, delskalor, föreställningar, t-test för oberoende grupper 

  
t 

 
df 

 
p 

AU -1,297 31 ns 

PR -0,378 31 ns 

EM -1,273 31 ns 

PL -2,029 31 ns 

PG -0,795 31 ns 

SA -0,490 31 ns 

 

 

 

 

 
 


