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Abstract 
 
Titel: Pusselbitar som blir en helhet – Internationellt adopterades längtan eller inte längtan 
efter sitt ursprung 
Författare: Anna Karlsson Arndt och Anneli Persson 
Nyckelord: Adoption, identitet, längtan och psykisk hälsa 

Syftet med studien är att undersöka hur det kommer sig att en del internationellt adopterade 
längtar efter sitt ursprung och hur det kommer sig att en del inte längtar efter det. Målet är att 
få en bild av vilka faktorer som kan påverka adopterades längtan eller inte längtan efter sitt 
ursprung och om detta är kopplat till psykisk hälsa. För att få svar på vårt ovan satta syfte 
utgår vi från följande två frågeställningar: Hur har adopterades upplevelser i barndom, tonår 
och vuxenliv påverkat längtan eller inte längtan efter ursprunget? Finns det någon koppling 
mellan att längta eller att inte längta efter sitt ursprung och psykisk hälsa? 
 
Vi valde en kvalitativ metod. En sådan metod skulle ge oss en ingående bild av 
informanternas upplevelser kring sin adoption och längtan. Ansatsen är av fenomenologisk 
art, då vi vill få en bild av varje individs egna upplevelser kring deras längtan och mående. 
Undersökningens resultat analyseras med hjälp av teorier kring identitet, längtan och psykisk 
hälsa. 
 
Majoriteten av våra informanter har någon gång under livet haft intresse eller längtan efter sitt 
ursprung och det är i dag hälften av dem som längtar. De slutsatser vi har kommit fram till är 
att det inte finns några generella faktorer som påverkar individernas längtan eller inte längtan, 
utan de är ytterst individuella, så som relationen till adoptivfamiljen eller önskan om att kunna 
identifiera sig med någon. Vi kan inte heller se någon tydlig koppling mellan den psykiska 
hälsan och om de längtar eller inte. Det är med andra ord inte det psykiska måendet i sig som 
påverkar informanternas längtan eller inte längtan efter det biologiska ursprunget.  
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Förord 
 
 
Vi vill tacka alla informanter som var med i vår undersökning, ni har gjort vår studie 
genomförbar.  
Tack så mycket. 
 
 
Tack även till vår handledare Eva Landmér, som varit till hjälp.   
Dina mejl har underlättat i vårt arbete. 
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 Längtar efter dig 
 
 

Längtan efter dig 
 

Tänker du på mig? 
 

Vill du jag ska hitta dig? 
 

Väntar du? 
 

Önskar du? 
 

Hoppas du? 
 

Jag längtar så 
 

längtar efter dig 
 

Längtar efter att träffa dig 
 

Längtar du också? 
 

Jag letar 
 

Och jag längtar 
 
 

- Anonym 
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1. Inledning 
 
1.1. Inledning 
 
Sverige är ett av de länder i världen som tar emot flest internationellt adopterade (Lindblad, 
2004). Vi har därmed ett stort ansvar när det gäller uppföljning, utveckling och utvärdering av 
adoptionerna som sker och hur det går för de barn som har blivit adopterade. Det handlar inte 
enbart om hanterandet i Sverige utan även om att ta ett ansvar och påverka på ett mer 
internationellt plan.  
 
Det var från mitten av sjuttiotalet till mitten av åttiotalet som de flesta barn kom till Sverige 
och sammantaget har drygt 52 000 barn adopterats till vårt land1 (MIA, 2007; Hübinette, 
2007). Majoriteten av de internationellt adopterade är idag vuxna och det är egentligen först 
nu som vi på riktigt kan se hur och om adoptionen har kommit att påverka personerna på 
något vis.  
 
Vår identitetsutveckling påverkas både av genetiska och sociala faktorer. Hur vår uppväxt har 
sett ut och vilka människor vi mött och händelser vi varit med om påverkar således skapandet 
av den egna identiteten, det i sin tur påverkar hur vi mår. Vi tänker oss att om en trygg 
identitet utvecklats bidrar det troligen till bättre mående än om man är osäker och otrygg i sin 
identitet. 
 
Ovetskapen om sitt ursprung som adopterad kan säkert väcka en del frågor och tankar. 
Kanske kan det ge en längtan efter att vilja veta mer, att få fler pusselbitar på plats för 
skapandet av en identitet. Att på grund av att man är adopterad skilja sig utseendemässigt från 
majoritetsbefolkningen kan möjligtvis påverka bilden av sig själv och starta tankar om sitt 
ursprung. För någon kan intresset för sitt ursprung ha kommit i skymundan under livet, för en 
annan kan intresset vara en del i en normal identitetsutveckling, medan det för en tredje 
istället kan ha skapat en stor ambivalens kring vem han/hon är. Internationellt adopterade 
saknar biologiska band med sina adoptivföräldrar. Det kan för en del resultera i en saknad och 
en längtan efter sitt biologiska ursprung, medan det för andra inte har någon betydelse. Deras 
adoptivföräldrar är deras föräldrar oavsett blodsband. Många anser att man inte enbart blir 
förälder genom att dela blod, det kan handla om så mycket mer än så.  
 
Går det att längta efter saker som man inte minns? Det är en intressant tanke att ha med sig 
när man diskuterar och funderar kring adopterades eventuella längtan efter sitt biologiska 
ursprung. Det tomrum som finns hos vissa, är det en längtan eller är det mer en känsla av 
otillfredsställelse och att det är något som saknas i livet, kanske kan det vara vetskapen om 
och kontakten med sitt biologiska ursprung. Vidare kan man fråga sig om ett starkt intresse är 
det samma som längtan. Det går att vara intresserad av saker och företeelser utan att ha 
tidigare kunskap eller upplevelse av dem. Med dessa tankar i bakhuvudet frågar vi oss 
återigen om det går att längta efter ett ursprung som man lämnade när man var ett litet barn, 
för många när de var yngre än ett år? 
 
Finns det några specifika faktorer som påverkar om en individ längtar eller inte efter sitt 
biologiska ursprung och är dessa i så fall allmängiltiga eller ytterst individuella? Längtan efter 
sitt ursprung behöver inte enbart handla om något negativt. Uppsökandet och önskan om det 
kan exempelvis handla om att utveckla sin identitet och att fylla i de eventuella tomma rutor 

                                                 
1 Se tabell sidan 4 
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som finns i ovissheten. Det ligger därmed ingen värdering i huruvida längtan efter ursprunget 
finns eller inte. Skulle det visa sig att exempelvis längtan är kopplad till psykisk ohälsa får 
diskussioner ske kring hur hjälp kan erbjudas för de som önskar och vill ha det för att må 
bättre i sin längtan.  
 
Är adoptionen i sig en faktor som påverkar identitetsutvecklingen och den psykiska hälsan? 
De flesta internationellt adopterade mår bra (Vinnerljung/Sundell, 2007) och växer upp på 
samma sätt som barn som inte är adopterade.  En hel del forskning visar dock på att det finns 
ett samband mellan adoption och psykisk hälsa. Det har bland annat visat sig att adopterade 
löper större risk att utveckla psykiska och sociala problem (Cederblad, SOU 2003:49).  
 
Vi vill med den här undersökningen vidga diskussionen och se om det i sin tur finns någon 
koppling mellan psykisk hälsa och längtan eller inte längtan efter sitt biologiska ursprung. 
Müller och Perry (i Cederblad, SOU 2003:49) har studerat detta och kommit fram till att det 
inte finns något samband mellan intresset av sitt ursprung och psykiskt mående eller 
missförhållanden i adoptivfamiljen. Irhammar däremot poängterar att just frekventa tankar på 
det biologiska ursprunget ofta är kopplat till sämre psykiskt mående (Irhammar, 1997).  
Kommer vår undersökning hamna i något av de båda lägren eller resultera i förnyade 
slutsatser? Det är en fråga som vi ska försöka finna svar på genom den här undersökningen.  
 
Vi vill studera längtan efter ursprung och eventuell koppling till psykisk hälsa då det kanske 
kan resultera i viktig kunskap gällande ämnet. Om det exempelvis skulle visa sig att längtan 
är kopplat till dålig psykisk hälsa får som, ovan skrivet, diskussioner göras gällande hur hjälp 
kan ges till de som mår dåligt i sin längtan. Att vidga kunskapen rörande adoptioner kan vara 
till hjälp inte bara för adopterade utan även för till exempel socionomer som eventuellt kan 
komma att möta dem i sitt arbete. Socionomer kan exempelvis arbeta i 
adoptionsorganisationer. Därmed är ämnet av stor relevans för det sociala arbetet.  
 
1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur det kommer sig att en del internationellt adopterade 
längtar efter sitt ursprung och hur det kommer sig att en del inte längtar efter det. Målet är att 
få en bild av vilka faktorer som kan påverka adopterades längtan eller inte längtan efter sitt 
ursprung och om detta är kopplat till psykisk hälsa.  
 
För att få svar på vårt ovan satta syfte utgår vi från följande två frågeställningar: 
 
– Hur har adopterades upplevelser i barndom, tonår och vuxenliv påverkat längtan eller inte 
längtan efter ursprunget? 
 
– Finns det någon koppling mellan att längta eller att inte längta efter sitt ursprung och 
psykisk hälsa? 
 
1.2.1. Avgränsningar 
 
Vi har avgränsat våra frågeställningar i den mening att det endast är informanternas 
upplevelser av längtan eller inte längtan och psykisk hälsa som vi vill få fram. Man skulle till 
exempel kunnat tillfråga såväl adopterade som deras nätverk för att få fram eventuella 
faktorer. Vidare att vi enbart ser till om det finns en koppling mellan informanternas 
upplevelse av deras mående och huruvida de längtar eller inte. Anledningen till att vi valde en 
faktor är på grund av den tidsmässiga begränsningen med studien. Att det blev psykisk hälsa 
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var för att det i tidigare forskning framkommit att det finns ett samband mellan adoption och 
psykisk hälsa och vi ville utifrån det se om det även fanns ett samband mellan det och längtan.  
 
1.3. Bakgrund 
 
Adoptioner har funnits i alla tider, från oorganiserade där en person tagit sig an ett övergivet 
barn till dagens högst organiserade adoptionsprocess. Orsakerna till att adoptioner har skett 
har skiftat med åren och med samhällsstrukturer. Vanligast har dock varit att fokus legat på de 
vuxna. Skälen har utifrån det varit bland annat fattigdom och sociala normer där synen på 
kvinnan många gånger varit nedlåtande. Ensamstående mödrar och utomäktenskapliga barn 
har i många samhällen inte varit accepterade och har på så sätt tvingat kvinnan att adoptera 
bort sitt barn. Detta är orsaker som på många håll i världen fortfarande tillhör vardagen. 
Utifrån adoptivföräldrarnas vinkel har orsaken till adoption exempelvis varit oförmågan att få 
egna biologiska barn (Andersson, 2002).  
 
1.3.1. Lagar och konventioner 
 
Hanterandet av adoptioner och verksamheter runt dem styrs av svensk lagstiftning 
tillsammans med internationella konventioner. Bland annat berörs adoption, adoptanter och 
adoptivbarn i följande lagrum; Föräldrabalk (1949:381), Lag (1971:796) om internationella 
rättsförhållanden rörande adoption och Lag (1997:192) om internationell 
adoptionsförmedling2 (MIA, 2007).  
 
I FN:s barnkonvention står det att ”Konventionsstater som erkänner och/eller tillåter 
adoption skall säkerställa att barnets bästa främst beaktas”(FN:s konvention om barnets 
rättigheter, Artikel 21). Vidare går det att läsa att internationell adoption kan övervägas först 
då barnet inte har möjlighet att leva vidare i sin biologiska familj och inte heller kan placeras i 
fosterfamilj eller adoptivfamilj i ursprungslandet (FN:s konvention om barnets rättigheter, 
Artikel 21). För att skydda barnet och se till dess bästa har Sverige, förutom FN:s 
barnkonvention, anslutit sig till 1993 års Haagkonvention (MIA, 2007). Sverige är nu ett av 
sjuttiofyra länder som tillsammans på ett internationellt plan arbetar för barnens bästa vid 
adoptioner (HccH, 2007). Genom att ansluta sig till konventionen erkänner staten bland annat 
att ett barn behöver en harmonisk, kärleksfull och trygg uppväxtmiljö för att utvecklas på ett 
optimalt sätt, att staten prioriterar placeringar och nationella adoptioner före internationella 
och att de arbetar för att förhindra att ekonomiska makter och vinstsyften kopplas samman 
med adoptioner (Lag (1997:191)).  
 
Ett ytterligare steg för att skapa de bästa förutsättningarna för det adopterade barnet i sitt nya 
hemland är den obligatoriska föräldrautbildning som infördes den första januari 2005. Syftet 
är att de blivande föräldrarna ska införskaffa sig kunskap i vad en adoption innebär och hur 
den kan komma att påverka både dem själva och barnet. Då barnets erfarenheter före 
adoptionen är präglade av bland annat separationer krävs det att adoptivföräldrarna har 
kunskap i möjliga behov, beteenden och uttryck hos barnet för att kunna bemöta och bekräfta 
det på ett bra sätt (MIA, 2007). 
 
 
 
 

                                                 
2 Se bilaga 3 
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1.3.2. Sverige som mottagarland 
 
I Sverige idag är det betydligt vanligare med adoption av barn födda utanför Sveriges gränser 
än av barn födda inom landet. Cirka tusen barn adopteras till Sverige varje år. I jämförelse 
med inhemska där det bortsett från styvbarnsadoptioner endast sker ett tiotal adoptioner av 
spädbarn per år. Sverige har sammantaget tagit emot drygt 52 000 barn från andra länder för 
adoption (Hübinette, 2007). I dag är Kina det största ursprungslandet för adoptioner, följt av 
Sydkorea, Vietnam, Colombia och Ryssland (Vinnerljung/Sundell, 2007). Internationella 
adoptioner runt om i världen ökar och på tjugo år har de nu mer än fördubblats. Sverige är det 
tredje största mottagarlandet, följt av Norge och Spanien (Selman i Nordin Janero, 2007).  
 
Antal utlandsadopterade efter födelseår 

 
  

Födelseår 

 

Antal 

– 1939 1 949 

1940 – 1949 2 033 

1950 – 1959 1 148 

1960 – 1969 3 468 

1970 – 1979  14 132 

1980 – 1989 14 994 

1990 – 1999 9 534 

2000 – 2006 5 142 

Totalt 52 400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Hübinette, 2007; SCBs befolkningsstatistik) 
 
1.3.3. Sydkorea 
 
Sydkorea är det land där flest adopterade i Sverige är födda. 8 600 internationellt adopterade 
har i vårt land sydkoreanskt ursprung (Hübinette, 2007). Från 1954 till 2002 har det 
adopterats drygt 150 000 barn från Sydkorea till andra länder och idag adopteras cirka 1 700 
barn till andra länder varje år (SOU 2003:49).   
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Andel födda i Sydkorea av utlandsadopterade efter födelseår 
 

  

Födelseår 

Antal 
utlandsadopterade 

Födda i Sydkorea, 
procent 

– 1939 1 949 0 

1940 – 1949 2 033 0 

1950 – 1959 1 148 3 

1960 – 1969 3 468 36 

1970 – 1979 14 132 24 

1980 – 1989 14 994 16 

1990 – 1999 9 534 10 

2000 – 2006 5 142 13 

Totalt 52 400 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Hübinette, 2007; SCBs befolkningsstatistik) 
 
Sydkorea är ett av de länder som inte anslutit sig till 1993 års Haagkonvention (HccH, 2007). 
Till följd av FN:s barnkonvention strävar dock sydkoreanska myndigheter efter att allt fler 
barn ska få stanna kvar i sitt ursprungsland. Ett barn som inte har någon möjlighet att leva 
med sina biologiska föräldrar får först en chans att få stanna kvar i landet. Först efter fem 
månaders sökande efter en adoptivfamilj i Sydkorea blir en internationell adoption aktuell. Ett 
mål som landet satt upp är att antalet internationella adoptioner ska minska med tio procent 
varje år. För att underlätta den här processen i landet har den sydkoreanska regeringen bland 
annat beslutat att höja den tillåtna ålderskillnaden mellan barn och adoptivförälder, från 50 till 
60 år, att ensamstående kan adoptera och att bidrag ska betalas ut till adoptivföräldrarna 
(MIA, 2007).  
 
1.4. Begreppsdefinitioner 

Huvudbegreppen i vår undersökning kommer här att definieras för att visa på hur vi kommer 
använda oss av begreppen i vår studie.   
 
Adoption; Enligt nationalencyklopedin lyder definitionen ”att uppta en person som sitt eget 
barn” (Nationalencyklopedin, 1989 band 1). Med internationell adoption avses ”adoption av 
barn från utomnordiska länder” (Nationalencyklopedin, 1989 band 1). Adoptivbarn har 
samma juridiska rättigheter som ett biologiskt barn till adoptivföräldrarna. Det finns ingen 
rättslig koppling mellan barnet och dess biologiska föräldrar efter adoptionen (Föräldrabalken 
4 kap 8§). 
 
Psykisk hälsa; Definitionen av psykisk hälsa enligt WHO är ”Psykisk hälsa beskrivs som ett 
tillstånd av välbefinnande där individen är medveten om sin förmåga, kan hantera livets 
normala påfrestningar, kan utfärda ett produktivt och fruktbart arbete och har förmåga att 
bidra till samhället”. Dess definition av psykisk ohälsa lyder som följande ”Psykisk ohälsa 
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innefattar psykiska hälsoproblem och påfrestningar, nedsatt funktionsförmåga i samband med 
sorg, symtom samt diagnostiserbara psykiska sjukdomar som schizofreni och depression” 
(WHO i Grönbok, KOM (2005) 484 slutlig). Vi ville redogöra för definitioner av psykisk 
hälsa och psykisk ohälsa för att mer klargöra vad det innebär. I vår studie är dock 
utgångspunkten utifrån hur informanterna själva säger att de har mått och mår. Detta kopplar 
vi sedan till begreppet KASAM.  
 
Längtan; Definitionen av begreppet längta är enligt Nationalencyklopedin att ”känna starkt 
inre behov (av) kontakt, tillstånd, verksamhet e.d. som man en tid varit utan (el. aldrig haft)” 
(Nationalencyklopedin, 2007). I vår uppsats kommer utgångspunkten vara utifrån ovan 
skrivna definition. Vi anser att längtan är subjektivt och därmed kan definitionen se olika ut 
för olika personer. Därmed har vi även valt att se till informanternas definitioner av längtan. 
Exempel på dessa är; "I hjärtat saknad", "Att det är någon strävan att uppnå sitt mål, har 
man satt upp ett mål eller någonting kan man längta att uppnå det" och ”Att vilja ha 
något/någon”. 
 
1.5. Förförståelse 
 
Allt det vi upplever under våra liv följer med oss som vår förförståelse, vilken hjälper oss att 
förstå världen och de situationer vi står inför. Det är av vikt att beskriva sin förförståelse då 
den påverkar hur vi ser på det vi undersöker. Då tolkningar är ytterst subjektiva är det viktigt 
att man förhåller sig kritiskt till sin förförståelse och reflekterar kring den och hur den 
påverkar datainsamlingen och tolkningen (Gilje/Grimen, 2006). Då vi har olika förförståelse 
kan det bidra till att vi tolkar materialet på olika sätt. En av oss är adopterad från Sydkorea 
och har därmed en relativt stor förförståelse. Vidare har hon tidigare skrivit kring ämnet, 
hennes projektarbete på gymnasiet gjordes rörande adoption. Hon har även viss kunskap 
gällande exempelvis de papper som adopterade får kring sin adoption och lite allmänt kring 
adoptioner. Den andra av oss har i stort sett ingen förförståelse kring adoption, förutom att 
hon har några internationellt adopterade i sitt nätverk. Vidare har båda förförståelse gällande 
kunskap vi fått via vår utbildning, till exempel identitetsbildande.   
 
1.6. Disposition  
 
I kapitel 2 redovisas, för vår studie, relevant tidigare forskning. Det är forskning som handlar 
om internationella adoptioner och fokus är på identitet, intresse/längtan och psykisk hälsa. Det 
handlar bland annat om etnisk identitet, förhållningssätt till sitt biologiska ursprung och 
tonårsproblematik. Vidare belyses forskning rörande adopterades intresse och längtan efter 
sitt ursprung och vikten av öppenhet i familjen samt internationellt adopterades ökade risk för 
psykisk problematik. 
 
I kapitel 3 har vi valt att teoretisera begreppen identitet, längtan och psykisk hälsa. Identitet 
kommer beskrivas utifrån såväl intrapsykiska som interpersonella teorier. För längtan har vi 
valt att fokusera på kognitiva teorier och teorier som påverkar den kognitiva utvecklingen. 
Psykisk hälsa kommer belysas begreppet KASAM. 
 
I kapitel 4 tar vi bland annat upp den kvalitativa metoden, att intervjuerna är gjorda med 
sydkoreanskt adopterade och mer kring tillvägagångssätten i vår studie. Vi beskriver 
exempelvis hur intervjuerna har genomförts och hur vi har gått till väga gällande strukturering 
av resultat och analys. 
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I kapitel 5 redogörs det för studiens resultat och analys. I kapitlet finns vidare en 
sammankopplande analys som även inkluderar de slutsatser vi kommit fram till. Resultatet 
och analysen presenteras i olika teman. Resultatet analyseras utifrån de teoretiska grunder vi 
har valt i undersökningen samt utifrån egna tolkningar. Vi kopplar även samman resultatet 
med tidigare forskning.  

I kapitel 6 sker bland annat en diskussion kring det resultat och de slutsatser vi har kommit 
fram till i studien. Vidare ges förslag på fortsatt forskning. 
 
2. Tidigare forskning 

Kapitlet handlar om tidigare forskning rörande adopterade, kopplat till identitet, 
längtan/intresse och psykisk hälsa.  
 
Adopterades bakgrund och förutsättningar skiljer sig åt mellan olika individer, men det finns 
ändå ett antal faktorer som är gemensamma för de allra flesta: Kontinuitetsbrott, upplevelser 
av separation och flytt till en biologiskt och ofta kulturellt annorlunda plats (Landerholm, 
2003). Alla barn som adopterats har varit med om att ha blivit lämnade av dess biologiska 
föräldrar. Vanligt förekommande är att mamman stått själv när hon beslutat sig för att lämna 
bort sitt barn. Framför allt har det rört sig om faktorer som skam, ekonomiska svårigheter och 
andra sociala skäl, så som synen på kvinnan och de normer som finns i samhället. Det hör till 
vanligheten att barnet före adoptionen bor på barnhem eller i fosterhem och ofta kan det 
handla om många placeringar. Separationer och uppbrott av kontinuitet är således något som 
adopterade erfar och i och med adoptionen blir det ännu en förändring (Landerholm, 2006).  
 
2.1. Identitet 

Forskning kring identitet har vanligtvis rört den adopterades förhållningssätt till sin biologiska 
familj. Det har handlat om adoptivbarnets svårigheter att få ihop sina föreställningar om den 
biologiska familjen och sina upplevelser under uppväxten i adoptivfamiljen. 
Identifikationsproblem är också något som kommit fram i undersökningar, det gäller då 
främst för ”synligt” adopterade3. Identifikationsprocessen ser olika ut i olika åldrar, 
exempelvis under barndomen, innan barnen kommer upp i tonåren, är de ofta inte speciellt 
intresserade av sitt ursprung. Det här är en period i livet då de flesta vill vara så lika sina 
vänner som möjligt (Cederblad, SOU 2003:49). Att vara internationellt adopterad och skilja 
sig utseendemässigt från majoriteten kan föra med sig en ständig känsla av avvikelse. Det går 
inte att vid behov gömma sig i mängden då man sticker ut i och med sitt utseende 
(Landerholm, 2003).  
 
Etnisk identitet delas enligt Dalen och Sætersdal in i förhållandet till utseendet hos den 
adopterade, den adopterades förhållande till kultur och bakgrund och dess förhållande till 
invandrare och flyktingar (Dalen/Sætersdal, 1999 i Dalen 2007). Det problematiska när det 
kommer till internationellt adopterade och deras förhållande till sitt utseende är den 
ambivalens som kan uppstå. Det vanliga är att de identifierar sig med majoritetsbefolkningen, 
men utseendemässigt skiljer de sig från dem och i mångt och mycket hamnar de i samma 
grupp som invandrare (Brottveit, 1999 i Dalen, 2007; Dalen/Sætersdal, 1999 i Dalen, 2007; 
Irhammar/Cederblad i Selman (red), 2000 i Dalen, 2007; Irhammar/Bengtsson, 2004 i Dalen, 
2007). När det kommer till förhållandet till invandrare och flyktingar finns det tendenser hos 
adopterade att försöka markera avståndet mellan sig och invandrar- och flyktinggrupper. En 

                                                 
3 Adopterade som skiljer sig utseendemässigt från adoptivföräldrarna 
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orsak till det kan vara rädslan för att hamna i den minoritetsposition som invandrare ofta kan 
befinna sig i. Det kan visa sig i form av att adopterade tar avstånd från sitt ursprung (Brottveit, 
1999 i Dalen, 2007). Skiljer sig den adopterade utseendemässigt åt från 
majoritetsbefolkningen, kan det ge upphov till att han eller hon får uppleva rasistiska inslag, 
vilket är en viktig del att ta med när psykiska problem hos adopterade tas upp 
(Signell/Lindblad, 2006). Signell har i sin studie av asiatiska kvinnors erfarenheter av 
kränkningar rörande deras utseende påvisat att kränkningar sker (Signell i Signell/Lindblad, 
2006). En svensk studie visar på att lite mer än en tredjedel av deltagarna uppgav att de hade 
blivit retade för sitt utseende ofta eller då och då. Främst förkommande var att det handlade 
om temporära perioder som de hade blivit retade. Majoriteten av de som tillfrågats hade dock 
sällan eller aldrig blivit retade för detta (Irhammar, 1997). 
 
2.1.1. Tonåren och vuxenlivet 

För adoptivbarn är ofta tonåren med dess identitetsskapande en problematisk tid. Frågor kring 
vem man är, varför man blev adopterad, lämnad och så vidare är faktorer som kan förstärka 
de vanliga tonårsproblemen. Samtidigt som ett adopterat barn är ett väldigt älskat och önskat 
barn har det även en gång blivit bortlämnat (Cederblad, SOU 2003:49). Tonårstiden handlar 
om att separera från sina föräldrar och bli en egen självständig individ. Extra viktigt är det 
under den här tiden att föräldrarna finns där när barnet slits i sin identitetsutveckling 
(Landerholm, 2003). I en studie rörande 40 koreanska barn som adopterades av vita 
amerikanska föräldrar visar resultatet att föräldrarnas engagemang kring deras barns ursprung 
underlättar för barnen rörande deras identitetsutveckling (Huh/Reed, 2000).  
 
De föräldrar som adopterar har i de allra flesta fall en bättre socioekonomisk standard än 
genomsnittsfamiljen i Sverige. Kopplat till adopterades möjligheter på arbetsmarknaden kan 
man lyfta fram fördelar med detta, som exempelvis ett mer produktivt nätverk på 
arbetsmarknaden och större påverkan för högre utbildning (Rooth, 2001). Det adopterade 
barnet har dock ingen fördel av föräldrarnas högre utbildningsnivå (Björklund/Richardson, 
2001) och inte heller de i många fall bättre nätverken. Adopterade från Sydkorea tillhör här 
undantagsfallet, då det bland dem är vanligt med högskoleutbildning (Berg/Petersson, 2007).  
Rooth visar på att det sker en diskriminering på den svenska arbetsmarknaden, inte enbart mot 
invandrare utan även mot adopterade. Det finns ett samband mellan den adopterades 
ankomstålder och tendens till arbetslöshet. De som adopterades när de var över ett år löper 
större risk att bli arbetslösa i sina kommande vuxenliv. Vidare är adopterade med ett utseende 
som skiljer sig åt från det svenska i större utsträckning arbetslösa än majoritetsbefolkningen 
(tio-procentenheter högre risk) (Rooth, 2001). 
 
2.2. Intresse/längtan 
 
Då vi människor är olika finns det hos de adopterade givetvis olika sätt att förhålla sig till sitt 
ursprung och tankar kring det. För det första är det inte ovanligt att barnet har tankar kring sitt 
ursprung (Lindblad, 2004; Landerholm, 2003), ofta till stor del på grund av utseendemässiga 
skillnader. Hos en del kan ursprunget fungera som ett skydd i form av en positiv fantasivärld 
som plockas fram när den adopterade stöter emot problematik och svårigheter. För andra kan 
förhållningssättet till sitt ursprung vara avslappnat och oproblematiskt. De känner sig så pass 
trygga i sin adoptivfamilj att de inte lägger större vikt vid ursprunget och det de inte vet. När 
det kommer till de adopterades intresse och längtan efter sitt ursprung är det mer vanligt att 
fokus ligger på den biologiska mamman än på pappan. Hon finns med i tankarna i större 
utsträckning och det är även henne man vanligtvis har i åtanke när sökandet efter den 
biologiska familjen blir aktuellt (Landerholm, 2003). Ett tema som fanns hos de adopterade i 
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en studie av Irhammar handlade om tankar rörande ursprunget sett utifrån deras biologiska 
föräldrars synvinkel, exempelvis om de tänker på sitt barn (Irhammar, 1997). 
 
Före tonåren är det föräldrarna som sitter på ansvaret för att förmedla kunskapen kring 
ursprunget. I tonåren däremot får ungdomens eget intresse företräde framför föräldrarnas, 
ansvaret ligger nu på invididen själv. Intresset för sitt biologiska och etniska ursprung skiljer 
sig åt mellan individer. Det finns studier som visar på att hälften av de adopterade kommer 
söka kunskap om sin biologiska familj. Av dessa önskar hälften att träffa den (Müller/Perry, 
2001 i Cederblad, SOU 2003:49). Författarna poängterar att det inte finns något samband 
mellan att vara intresserad eller inte och att ha psykiska problem eller dåliga relationer i 
adoptivfamiljen (Müller/Perry, 2001 i Cederblad, SOU 2003:49). En svensk studie visar att 
det är omkring 70 % av de adopterade som har funderingar kring det biologiska ursprunget 
(Irhammar/Bengtsson, 2004 i Dalen, 2007). En annan studie visar att majoriteten har 
funderingar och tankar rörande sitt biologiska ursprung. Detta var dock i olika stor 
utsträckning, till exempel var det en liten del som tänkte på det väldigt mycket (Irhammar, 
1997). Vidare visar denna undersökning att av de adopterade som endast var intresserade av 
dess biologiska ursprung, anges en grupp som inre sökare. Hos dessa var tankarna främst på 
den biologiska familjen, men det fanns ingen vilja att få veta mer om familjen. Yttre sökare, 
var en grupp där det även fanns en vilja att få mer information om dess biologiska ursprung 
(Irhammar, 1997). 
 
Det finns studier som visar att det finns en mer positiv attityd till det egna ursprunget än till 
utseendet hos de adopterade (Brottveit, 1999 i Dalen, 2007; Dalen/Sætersdal, 1999 i Dalen, 
2007). För vissa kan dock det kulturella ursprunget vara kopplat till tankar om den biologiska 
familjen och varför man blev bortadopterad (Irhammar/Cederblad, 2000 i Dalen, 2007). Det i 
sin tur kan bidra till att de adopterade inte vill prata om sina rötter (Dalen, 2007). Frekventa 
tankar hos barnet rörande dess biologiska ursprung är många gånger kopplat till sämre 
psykiskt välbefinnande (Irhammar, 1997).  
 
En undersökning visar på att kvinnor tänkte på den biologiska familjen oftare än vad männen 
gjorde. I samma undersökning visade det sig att av de som tänkte på sitt biologiska ursprung 
var det endast hälften av dem som tog upp det med sina adoptivföräldrar. Vidare valde drygt 
en tredjedel av de som hade tankar om sitt biologiska ursprung att hålla det helt för sig själva 
(Irhammar, 1997).  
 
2.3. Psykisk problematik 
 
Många forskare anser att adoptionen är en skyddsfaktor och ingen riskfaktor. Riskfaktorer 
som påverkar barnet kan exempelvis hittas i den biologiska familjen och där barnet befann sig 
innan adoptionen (bland annat Bimmel med flera 2003; van IJzndoorn med flera, 2005). 
Dessa har visat sig minska i och med en adoption. Lindblad anser personligen att det går så 
pass bra för adopterade att internationell adoption kan ses som en bra lösning i flera aspekter, 
till exempel för barn som av olika anledningar inte kan bo kvar hos sin biologiska familj 
(Lindblad, 2004).  
 
Ankomståldern hos barnet uppfattas vara av vikt när det gäller barnets 
utvecklingsmöjligheter. Det förhåller sig dock inte på så sätt, att om barnet är äldre vid 
ankomsten så behöver det innebära problem. Det finns dock studier som visar att risken för 
ogynnsam utveckling blir större desto äldre barnets ankomstålder är (Lindblad, 2004). 
Lindblad skriver att det finns ett flertal forskare som hävdar att det är de erfarenheter av 
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mindre positiv karaktär barnet har med sig från tiden innan adoptionen som påverkar 
utvecklingen, inte själva ankomståldern. En studie visar att riskerna för psykiatriska och 
sociala problem är en och en halv till två gånger så stor om barnet var fyra år vid ankomsten 
än om barnet kom när det var två år (Lindblad, 2004).  
 
I SOU rapporten ”Adoption – till vilket pris?” står det att läsa att adopterade utgör en 
riskgrupp gällande psykiska problem. Kliniska studier visar att de är två till tre gånger 
överrepresenterade inom barn och ungdomspsykiatri, psykiatri samt social dygnsvård. 
Symtomen skiljer sig mellan könen, för pojkar är det vanligast med externaliseringssymtom 
som exempelvis aggressivitet och asociala beteenden medan flickor har mer depressiva 
symtom (Cederblad, SOU 2003:49). Överrepresentationen inom kliniska studier följer även 
med som vuxen, det är bland annat vanligare med psykisk sjukdom, kriminalitet och 
självmord (Cederblad, SOU 2003:49). Det finns ett par studier som rör utländska 
adoptivbarns kontakt med BUP i Stockholm och barnpsykiatriska kliniker i södra Sverige. De 
visar exempelvis att gruppen är överrepresenterade andelsmässigt i patientmaterialet under 
tonåren. Vanligaste orsakerna till kontakt visade sig vara asocialitet och utåtageranden. 
Resultatet visar på att flickor hade mer depressiva symtom, med bland annat ångest, än 
pojkarna. Ett samband fanns även mellan hög ankomstålder och större barnpsykiatrisk kontakt 
(Dery-Alfredsson/Kats, 1986 i Cederblad, SOU 2003:49; Cederblad, 1991 i Cederblad, SOU 
2003:49).  

När det kommer till epidemiologiska studier av barn och ungdomar finns inte ett lika klart 
samband. Det finns studier som visar att majoriteten av de adopterade har god psykisk hälsa 
och god självkänsla. De är dock starkt överrepresenterade i den gruppen med störst psykiska 
problem (Cederblad, SOU 2003:49). Hjern och Lindblad med flera har kommit fram till att 
internationellt adopterade bland annat har en ökad risk för att begå självmord, att vårdas på 
sjukhus för psykiatrisk sjukdom och för narkotika- och alkoholmissbruk jämfört med 
svenskfödda. Författarna betonar dock att det är ett fåtal av alla internationellt adopterade som 
drabbas (Hjern med flera, 2002; Lindblad med flera, 2003). 
 
2.3.1. Anknytning 
 
Ur anknytningshänseende är det av betydelse för barnet när separationen från den biologiska 
mamman och andra anknytningspersoner sker. Här är det även viktigt att se till vilka 
förhållanden barnet vistats i innan adoptionen. Det finns risk att det lilla barnet utvecklar 
trauman till följd av brist på anknytningspersoner och kontinuitet, samt separationer. Barnet 
har då inte haft möjlighet att hantera de påfrestningar som de varit med om. För 
adoptivföräldrarna finns det många gånger lite eller obefintlig kunskap kring barnets liv före 
adoptionen, vilket kan medföra svårigheter att förstå barnet och dess beteenden och uttryck 
(Landerholm, 2003).  
 
I studier rörande anknytning i adoptivfamiljer har forskare kommit fram till att om 
ankomståldern är högst sex månader finns det ingen ökad risk för otrygg anknytning 
(Juffer/Rosenboom, 1997 i Cederblad, SOU:2003:49; Juffer med flera, 1997). Resultatet i en 
undersökning av 76 rumänska barnhemsbarn som adopterats till Kanada visar att alla barn 
knutit an till sina föräldrar. Av de 46 barn som varit på barnhemmet minst åtta månader, visar 
21 procent av dem tecken på de mest störda anknytningsmönstren. Hos gruppen barn som 
adopterades tidigare samt hos de kanadensiska barnen var det ingen som utvecklade dessa 
mönster. Författaren till studierna menar att anknytningstyperna som utvecklas beror på 
barnets upplevelser innan adoptionen, barnets eget beteende och hur beteende bemöts i 
adoptivfamiljen (Chisholm, 1998; Chisholm, 2000 i Cederblad, SOU:2003:49). Vidare visar 
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undersökningar på att desto yngre barnen är vid adoptionen, desto större är sannolikheten att 
de får en ”normal” anknytning och desto mindre avviker de från barn som vuxit upp hos sina 
biologiska föräldrar (Broberg, 2007). Rutter med flera har utifrån studier med rumänska 
adopterade barnhemsbarn bland annat kommit fram till följande slutsatser: 
Institutionsplacerade barn under två till två och ett halvt år som inte har möjlighet att skapa 
sig en känslomässig relation till ett fåtal vårdare riskerar att inte kunna utveckla normala 
anknytningsrelationer. Lever barnet under de förhållandena i över sex månader är det en 
betydande risk (O`Connor i Cicchetti/Cohen (red), 2006 i Broberg, 2007; Rutter, 2006 i 
Broberg, 2007; Rutter/O’Connor, 2004 i Broberg, 2007).  
 
2.3.2. Skolproblematik 
 
De föräldrar som väljer att adoptera tillhör ofta en grupp som har högre utbildningsnivå än 
genomsnittsföräldern (Berg/Petersson, 2007; Björklund/Richardson, 2001). Det har dock visat 
sig inte ha någon påverkan på adoptivbarnens utbildningsnivå. I jämförelse med biologiska 
icke adopterade syskon och adoptivföräldrarna har de adopterade ofta en och en halv till två år 
kortare skolutbildning. Adoptivföräldrarnas biologiska barn däremot påverkas av föräldrarnas 
högre utbildning. Adopterades utbildningsnivå påverkas av deras ankomstålder. Adopteras 
barnet under sitt första levnadsår är skillnaden mindre jämfört med sina adoptivföräldrars 
biologiska barn (Björklund/Richardson, 2001). När det gäller barn adopterade från Sydkorea 
är de, i motsatts till ovan skrivna, högskoleutbildade i större utsträckning än barn som inte 
adopterats (Berg/Petersson, 2007). I en studie gjord i Danmark och en i Sverige visar 
resultatet på att internationellt adopterade barn i stort sett utvecklas på samma sätt som de i 
landet födda och uppväxta barnen (Pruzan, 1977 i Cederblad, SOU 2003:49; Gardell, 1979 i 
Cederblad, SOU:2003:49). En studie från Holland som undersökte adoptivbarn från Sri 
Lanka, Colombia och Sydkorea visar inte på några skillnader mellan adopterade och 
jämförelsegruppen holländska barn. Data har fåtts fram genom föräldrarna, lärarna och genom 
att testa barnen. Man har utifrån lärarnas svar till exempel inte kunnat se någon skillnad 
mellan grupperna i skolan, vilket även testen av barnen visar (Stams med flera, 2000 i 
Cederblad, SOU:2003:49). I en undersökning gjord av Gardell hade 47 procent av de 
adopterade språksvårigheter, tydligaste syntes detta i användandet av abstrakta begrepp. 
Barnen förstod vardagsspråket men hade svårigheter att förstå undervisning som var mer 
teoretiskt baserad (Gardell, 1979 i Cederblad, SOU 2003:49).   
 
2.3.3. Adoptivfamiljens situation och påverkan 
 
En adoptivfamilj utsätts för problematik som en familj med biologiska band inte ställs inför. 
Det kan handla om omgivningens blickar, frågor och åsikter, men även egna tankar kring sig 
själva som föräldrar, utseendemässiga skillnader till sitt barn och så vidare. Detta är faktorer 
som kan komma att påverka den psykiska hälsan hos adoptivbarnet, men även i familjen i 
övrigt (Landerholm, 2003).  I en del familjer finns det svårigheter att få till en öppenhet kring 
adoptionen. Barnet kan exempelvis känna lojalitetskonflikt gentemot adoptivföräldrarna, 
vilket kan bidra till att de håller inne med sina frågor och funderingar kring sitt ursprung. 
Tankar som att föräldrarna ska tro att barnet inte älskar dem längre är exempel på orsaker till 
att många förblir tysta. Vidare finns det föräldrar som är rädda för att ta upp barnets 
biologiska ursprung till följd av att de tror att det är till nackdel för barnet. Detta kan i sin tur 
leda till att adoptionen i sig blir något värdeladdat och tabubelagt (Landerholm, 2003). Detta 
är något som är negativt för barnets psykiska hälsa. Irhammar skriver just att öppenhet och ett 
bra förhållningssätt kring adoptionen underlättar för barnet att vilja och våga ta upp och prata 
om den (Irhammar, 1997). För många adoptivfamiljer är nätverket av ännu större vikt än för 
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en ”vanlig” familj då den kan komma att ställas mot större påfrestningar. Adoptivföräldrarnas 
förmåga och villighet att skapa ett kraftigt och tryggt nätverk runt familjen är därmed av stor 
betydelse för barnet (Landerholm, 2003).  
 
3. Teoretiska perspektiv 

Inledningsvis i kapitlet motiveras vårt val av teoretiska perspektiv. Därefter beskrivs de 
teoretiska perspektiven för identitet, där bland annat symbolisk interaktionism och 
socialkonstruktivism tas upp. Efter det går det att läsa om de teoretiska perspektiven vi valt 
för längtan, exempelvis anknytningsteorin och affektteorin. Sedan handlar kapitlet om det 
teoretiska perspektivet vi valt gällande hälsa, vilket är KASAM. 
 
Undersökningens resultat analyseras med hjälp av teorier kring identitet, längtan och psykisk 
hälsa. Gällande identitet har vi valt olika perspektiv på identitetsutveckling då vi avser att få 
en bredare bild kring de faktorer som påverkar skapandet av identiteten och därmed även hur 
man ser på sitt ursprung och om man längtar eller inte längtar efter det. Teorier kring identitet 
valde vi då vi anser att de kan fånga upp faktorer som kan komma att påverka längtan eller 
icke längtan efter sitt ursprung. Orsaker till varför och hur man har blivit, tillsammans med 
hur man ser på sig själv kan påverka hur man ser på sitt ursprung. Eriksons psykosociala teori 
valdes då den beskriver hur identiteten hos människan bildas genom olika faser upp till 
vuxenlivet och då vi i vår studie har ett fokus från barndom till vuxenliv ansåg vi den teorin 
relevant. De två faserna från fyrtio år och uppåt är inte av relevans för vår studie, men 
kommer nämnas i den teoretiska delen. Socialkonstruktivism och symbolisk interaktionism 
valdes för att få ytterligare perspektiv på identitet. De fokuserar mer på relationen mellan 
människor och mellan samhället och individen. Störst fokus läggs på tonårsperioden då det är 
under den tiden den mest intensiva identitetssökningen sker.  
 
Längtan beskrivs teoretiskt med hjälp av teorier kring affekt och anknytning tillsammans med 
begreppen mentalisering och objektkonstans. Utvecklingen av affekter, 
mentaliseringsförmåga och objektkonstans är kopplat till kognitiv utveckling. En optimal 
kognitiv utveckling i sin tur är kopplat till god anknytning, därav valet av anknytningsteorin. 
En välutvecklad mentaliseringsförmåga är ett krav för att kunna sätta sig in i andra situationer 
både rörande sig själv och rörande andra. Det ser vi som en förutsättning för att man ska 
kunna längta efter något, då man genom längtan skapar sig en bild av hur ett liv, en relation 
eller situation skulle kunna bli och vara. På grund av det valde vi att ha med begreppet 
mentalisering. Valet av affektteorin gjordes då det ligger olika känslor i längtan. Vi kopplar 
ihop längtan med affekten intresse och glädje. Längtan är kopplat till glädje då en längtan 
sällan sker efter saker som innebär att man till exempel blir arg, ledsen eller skrämd utan 
snarare till något man vill ha eller är nyfiken på.  
 
Psykisk hälsa beskrivs utifrån KASAM, känsla av sammanhang. Begreppet med dess 
komponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet anser vi på ett bra sätt kan 
beskriva psykiskt välbefinnande. För att kunna må psykiskt bra krävs det att man kan känna 
att ens situation är begriplig, hanterbar och meningsfull.   
 
3.1. Identitet 
 
3.1.1. Eriksons psykosociala teori 

Eriksons utvecklingsteori är socialpsykologiskt präglad. Individens utveckling är både 
kopplad till intrapsykiska faktorer samtidigt som den är beroende av interpersonella 
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företeelser. Enligt hans teori går människan igenom åtta utvecklingsfaser (Erikson, 1969; 
Hwang/Nilsson, 1995; Havnesköld/Mothander, 2002), vilka omfattar hela livet. Varje fas, 
som handlar om olika kriser eller konflikter man möter i livet, kan lösas på olika sätt, vilket 
påverkar hur individens personlighet och identitet formas. Vidare så innefattar varje steg i 
denna utvecklingstrappa kroppsliga, personliga och sociala aspekter, som tillsammans bildar 
en helhet, vilket resulterar i individens personlighet (Hwang/Nilsson, 1995).  
 
Eriksons åtta faser kommer nedan att beskrivas utifrån Eriksons (1968; 1969), 
Havnesköld/Mothanders (2002) och Hwang/Nilssons (1995) verk. Den första fasen handlar 
om grundläggande tillit kontra grundläggande misstro hos barnet. I den första fasen, 
spädbarnstiden, är barnet noll till arton månader gammal. Barnet ska här lära sig tilltro och 
tillit. Klarar barnet detta kommer exempelvis trygghet kunna kännas. Den andra fasen rör 
självständighet kontra blygsel och tvivel. Här måste en trygghet skapas av den yttre 
kontrollen. Åldern nu är arton månader tills barnet är tre år. Lyckas barnet i fasen får barnet 
självförtroende och en känsla av positiv karaktär. Blir fasen mindre lyckad kan det 
exempelvis leda till ett beroende som är förstorat. Enligt Erikson krävs det att de vuxna svarar 
på barnets beteenden på ett konsekvent sätt för att en trygg jagupplevelse ska kunna utvecklas. 
Det bör även finnas en kontinuitet i den miljö barnet verkar i. Det hänger till stor del på 
föräldrarna vilket utfall konflikterna får. Detta gällande de två första faserna. Tredje fasen i 
Eriksons livscykel rör initiativ kontra skuldkänslor. Här är barnet tre till sex år och ska finna 
jämvikt mellan initiativ och skuld. Blir fasen lyckad kommer till exempel prestationsglädje att 
utvecklas, vid mindre lyckad innebär det exempelvis hämning hos människan. Den fjärde rör 
arbetsflit kontra underlägsenhetskänslor. Här är barnet sex till tolv år och blir denna fas 
lyckad innebär det att barnet känner sig kompetent, annars känner barnet bland annat 
otillräcklighet. Femte fasen berör identitet kontra splittring av rollerna och då är människan 
mellan tolv och tjugo år. Klarar personen av fasen skapas framtidstro, annars kan det leda till 
att jagbilden hos personen blir splittrad och en identitet av negativt slag skapas. Den sjätte 
fasen handlar om närhet kontra isolering. Denna fas och de nästkommanden två är 
vuxenåldrarna. I denna sjätte fas är människan tjugo till fyrtio år. Risken i denna fas är 
isolering, att personen undviker relationer som innebär närhet. Har personen inga nära 
relationer dels till andra människor och dels till sina resurser inombords kan det bland annat 
göra att personen känner känslan av isolering. Sjunde rör produktivitet kontra stillasittande 
och åldrarna fyrtio till sextio är i denna fas. Åttonde handlar om jagets integritet kontra 
förtvivlan och här är personen över sextio år. 

 3.1.2. Teorier kring identitetsskapandet i tonåren 
 
Tonårstiden anses vara den viktigaste period för identitetsutvecklingen. Det är då identiteten 
för första gången prövas på allvar i och med steget från föräldrarna och mot den egna 
självständigheten. Det är här identiteten utvecklas och stabiliseras. Individen tar med sig de 
upplevelser som varje utvecklingsfas erbjuder och formar med hjälp av 
självständighetsutvecklingen sin egen identitet. Viktigt här är att kunna ta med sig de 
erfarenheter som gjorts och göra dem till sina egna. Detta sker genom internalisering och 
identifikationsprocesser. Det förra syftar till att individen tar till sig beteenden och 
förhållningssätt från omgivningen, men fortfarande kan skilja ut dem från sin egen självkänsla 
och självbild. Individen kan fortfarande identifiera ursprunget till dem. När det gäller 
identifikation handlar det däremot om att införliva egenskaper, normer och så vidare i den 
egna personen. Dessa blir en del av identiteten och är svåra att härleda till någon 
ursprungskälla. Internalisering och identifikation är viktiga för utvecklingen av självbilden, 
kroppsuppfattningen och relationen till auktoriteter (Wrangsjö, 2006).  
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Identitetsskapandet handlar om att skapa sig en egen identitet som gör att man kan känna sig 
unik. För att detta ska kunna bli möjligt krävs det av individen att sammankoppla sin barndom 
med sitt kommande vuxenliv. Den man är när man går in i tonåren är ett resultat av de 
erfarenheter man varit med om under sin barndom. Erikson menar att för att en individs unika 
identitet ska kunna utvecklas måste man få ihop de identiteter man haft under barndomen och 
föra ihop dessa till en identitet (Hwang/Nilsson, 1995). Individen behöver möta människor 
han eller hon kan spegla sig i. Genom detta samspel kan individen få en bild av vem han eller 
hon är och även vad som kan förväntas och strävas efter (Hwang/Nilsson, 1995). Erikson 
påstår att identiteten växer fram i mötet mellan individen och samhället. Trots att den 
subjektiva identitetsupplevelsen är personlig kräver de grundläggande och bakomliggande 
intrapsykiska och interpersonella processerna ett kulturellt sammanhang för att formas 
(Wrangsjö, 2006).  
 
3.1.3. Symbolisk interaktionism  
 
Kommunikationsförmågan är människans viktigaste egenskap, och då främst att kunna tolka 
budskap, relationer och situationer. För detta krävs dock andra människor. Vi behöver 
interagera med andra och samspela med vår omgivning för att vi ska kunna kommunicera. 
Enligt teorin blir vi inte människa förrän vi möter andra människor. Vi måste ingå i ett socialt 
sammanhang och en social värld där vi socialiseras in i rådande kontext med tillhörande 
normer. För att förstå individer och gruppers handlingar och beteenden måste vi se till 
samspelet människor emellan. Normer, rollförväntningar och status påverkar våra beteenden 
samtidigt som de styrs av kontexten och det sociala sammanhanget. För att individen ska 
utveckla sin självkänsla och jaguppfattning krävs en grupp och dess normer, roller och 
målsättning där individen kan spegla sig och få bekräftelse. Individen och samhället 
kompletterar varandra i den här teorin och kan inte fungera eller existera utan varandra. Mead 
menar att för att barnet ska kunna utveckla en jagmedvetenhet krävs det att han eller hon 
kommit så långt i sin utveckling att det kan sätta sig in i andras situationer och roller och på så 
sätt kunna se på sig själv ur en annan vinkel. Rolltagande är för teorin ett viktigt begrepp. Ett 
barn kan enbart särskilja sig själv från andra om de har förmågan att se sig själv utifrån andras 
ögon. Det sker genom att identifiera sig med andra och att ta till sig deras förhållningssätt och 
perspektiv och göra dem till sina egna. Under den första tiden i livet är det främst föräldrarna 
som barnet samspelar med och som det kan utveckla sin jagmedvetenhet med hjälp av. 
Positiva attityder och bekräftelser underlättar barnets utveckling mot en positiv 
jaguppfattning. Senare i livet när barnet även möter andra människor i större utsträckning 
kommer deras förhållningssätt påverka barnet. Under socialisationsprocessen utvecklar barnet 
sitt subjektsjag och sitt objektsjag. Det senare syftar till det barnet har tagit till sig från andra 
genom den ovan nämnda rolltagningen. Subjektsjaget däremot gör barnet till en unik identitet 
med förmågan att själv avgöra sitt ställningstagande och val och i och med det även sin 
jaguppfattning. Jaget och identiteten skapas i samspelet med andra, vilket medför att ingen 
kan ställa sig helt fri från andra människor. Dialog och kommunikation sker konstant, 
medvetet och omedvetet (Hwang/Nilsson, 1995). 
 
3.1.4. Socialkonstruktivism  
 
Individer och samhället har ett dialektiskt förhållande. En individ föds in i ett samhälle och en 
rådande kontext, som formar individen och påverka hans/hennes identitetsutveckling. Det är 
genom sociala processer och relationer som människan skapar sin identitet. Samtidigt är det 
dessa individer som upprätthåller, förändrar eller omskapar den kontext de verkar i och dess 
normer och roller. Genom att individers handlingar, mönster och åsikter kollektiviseras 
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institutionaliseras dem och blir en del av samhällsstrukturen. Enligt socialkonstruktivismen 
skapas individen alltså i samspelet mellan individ och samhälle. En identitetstyp är en produkt 
av ett specifikt samhälle. Tydligast visar sig detta när man lämnar sitt samhälle, sin kontext 
och äntrar en annan. Kulturkrockar är här ett exempel.  För att kunna förstå en individs 
avsikter och ageranden måste man även förstå vad som är verklighet för just den individen. I 
vilket socialt sammanhang han eller hon har socialiserats in och utvecklat sin identitet 
(Berger/Luckmann, 1979). 
 
3.2. Längtan  
 
3.2.1. Anknytningsteori 
 
För att ett barn ska kunna utveckla ett moget och ”normalt” socialt beteende måste det gå 
igenom fyra stadier. Efter någon månad kan barnet se skillnad mellan en del människor och 
förknippa dem med upplevelser han eller hon varit med om. Oftast handlar det om positiva 
händelser då mat, tröst och omvårdnad ges. Under detta det första stadiet är det viktiga att 
barnets signaler uppmärksammas och bekräftas, barnet bryr sig dock inte om vem som gör 
det. Under det andra stadiet, vid ungefär sex veckors ålder, lär sig barnet att se skillnad mellan 
människor samtidigt som de känner igen några av dem. Ett tecken på att detta stadium intagits 
är barnets leende. Den här perioden präglas av ett mer socialt samspel mellan barn och 
förälder. Barnet lär sig här att dess handlingar och beteende kan påverka det som sker, till stor 
del på grund av att föräldrarna är uppmärksamma på barnets signaler och svarar förutsägbart 
på dem. Nästa steg i utvecklingen sker vid ungefär vid sex till sju månader. Då blir barnet 
medvetet om att människor existerar trots att de inte syns eller finns i närheten. Tredje stadiet 
kännetecknas av att barnet nu har en mer medveten relation till de han eller hon har 
anknytning till. Personer är längre inte lika utbytbara som tidigare.  Det visar sig exempelvis 
genom att barnet protesterar när det blir lämnat av en anknytningsperson. Till följd av att 
barnet nu även börjar förflytta sig kan de mer aktivt påverka närheten till sina 
anknytningspersoner. Dessa kommer nu att mer utgöra en trygghetsbas som barnet utgår från 
och där det kan fylla på känslomässig energi för att kunna börja utforskandet av världen. Det 
fjärde och sista stadiet äntrar barnet vanligtvis vid treårsåldern. Barnet blir nu än mer aktiv i 
skapandet av socialt samspel och ju äldre det blir klarar det av att hantera större avstånd 
mellan anknytningspersonerna, både i rum och i tid (Hwang/Nilsson, 1995). Ett begrepp som 
är kopplat till anknytningsteorin är objektkonstans, vilket hänger ihop med emotionell 
självreglering. Det handlar om att man använder sig av de anknytningserfarenheter man har, 
god eller onda, som man sedan kan ta fram och använda som emotionell självreglering. Denna 
förmåga börjar växa fram vid ett, ett och ett halvt års ålder (Havnesköld/Mothander, 2002).  
 
3.2.2. Mentalisering 
 
Mentalisering innebär att man kan sätta sig in i andra människors känslor och tankar. Denna 
förmåga utvecklas hos barnet vid fyra års ålder (Havnesköld/Mothander, 2002). Barnet har nu 
”… en möjlighet att konstruera föreställningar om relationer och berätta om sig självt och 
andra på ett nytt sätt” (Havnesköld/Mothander, 2002 s. 129). I och med detta finns en ny 
grund för empati och moralutveckling hos barnet. Mentaliseringsförmågan gör även att barnet 
kan förstå avsikter bakom beteenden. Forskare menar att det finns ett samband mellan 
anknytning och mentaliseringsförmåga. Har barnet fått en trygg anknytning är det betydligt 
vanligare att mentaliseringsförmågan är mer välutvecklad än hos barn som har fått en otrygg 
anknytning (Havnesköld/Mothander, 2002).  
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3.2.3. Affektteori 
 
Det finns olika typer av affekter. Teoretiker har delat in dessa i två grupper: de primära 
affekterna och de sekundära (bland annat Tomkins, Izard, Kernberger och Damasio i 
Havnesköld/Mothander, 2002). Till de primära räknas sådana affekter som sägs vara 
medfödda medan de sekundära däremot är sådana som utvecklas och växer fram genom livet 
(Havnesköld/Mothander, 2002).  
 
Vidare kopplar Tomkins ihop affekt och kroppsliga uttryck. Han har kunnat koppla samman 
affekter med ett antal ansiktsuttryck och utifrån dem kunnat dela in de nio basaffekterna i 
positiva, neutrala och negativa affekter. Varje affekt har ett speciellt syfte och påverkar 
givetvis individen på olika sätt. De positiva affekterna, som enligt Tomkins är välbehag/extas 
(glädje) och intresse/iver fungerar som signaler till individen att fortsätta, medan de negativa 
(bland annat ilska/raseri, rädsla/skräck och ledsnad/förtvivlan) istället sänder ut signaler att 
ändra på något. Affekterna är även av vikt för att individen ska kunna utvecklas och kunna 
skapa viktiga relationer, exempelvis fungerar affekten glädje som underlättare för just 
skapandet av relationer både kärleks och andra sociala, och intresse krävs för att individen ska 
våga ta steget ut i världen och utforska den (Havnesköld/Mothander, 2002).  
 
Det ligger i sig inget värde i basaffekterna utan det är när dessa kopplas till kognitiva 
föreställningar och värderingar som de blir ”goda” eller ”onda”. Basaffekterna ingår i känslor 
som exempelvis aggression, värdelöshet och förakt (Havnesköld/Mothander, 2002). Det finns 
undersökningar som lägger fram bevis för att dessa basaffekter är nedärvda exempelvis 
genom att visa på att även barn som är födda döva och blinda uppvisar samma affektmönster 
som barn som inte är döva och blinda (Eibl-Eibesfeldt, 1973 i Havnesköld/Mothander, 2002).  
Alla affekter finns dock inte där när barnet föds utan de växer fram genom stimulans. 
Affektmönster är inget som behövs läras in utan det sker per automatik 
(Havnesköld/Mothander, 2002).  
 
Enligt Tomkins är de positiva affekterna viktiga för individens utveckling. Intresse bidrar till 
att barnet vill utforska och söka nya saker, vilket i sig är en motiverande faktor. 
Intresse/upphetsning utgår från vårt behov av att behöva någonting, exempelvis mat, men det 
kan även vara behovet av att utforska något nytt område eller sak (Havnesköld/Mothander, 
2002).  
 
Det finns även självpsykologer som har betonat vikten av positiva affekter. Genom att 
individen får empatisk bekräftelse och kan känna tilltro, vilket kan stimulera de positiva 
affekterna, finns det större chans för individen att väga upp eventuella brister eller negativa 
upplevelser under utvecklingen (bland annat Kohut i Havnesköld/Mothander, 2002). Att 
känna att man klarar av någonting och den positiva affekt som det genererar är enligt bland 
annat Broucek och Lichtenberg en viktig del av livet och ett motiv som för människan är 
grundläggande. Denna kompetensglädje kan kopplas till affekten stolthet. Till en början är 
den affekten kopplat till inre och yttre mål som ger en positiv bekräftelse vid bemästrande. 
Senare blir stolthet en affekt som bidrar till att individen strävar efter att handla utifrån ett sätt 
som gör honom eller henne socialt accepterad (Havnesköld/Mothander, 2002).  
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3.3. Psykisk hälsa 
 
3.3.1. KASAM 
 
Begreppet KASAM (känsla av sammanhang) kommer från Aaron Antonovskys salutogena 
synsätt, där fokusering ligger på det friska. Det handlar om att försöka se till vilka 
skyddsfaktorer snarare än riskfaktorer som finns i en persons liv och vad som eventuellt krävs 
för att ett större psykiskt välbefinnande ska kunna nås (Antonovsky, 1991). Definitionen av 
KASAM är: 
 
”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har 
en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som 
härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och 
begripliga, (2) de resurser som krävs för att man ska kunna möta de krav som dessa stimuli 
ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 
engagemang.” (Antonovsky, 1991 s. 41).  
 
Begreppet består av de tre delarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet 
innebär i hur stor grad man känner att det som sker, såväl inuti sig själv som utanför är 
begripligt. Genom att ha en hög grad av begriplighet kan man förvänta sig att det som sker 
kommer vara förutsägbart. Överraskningar kan av en person med stor grad av begriplighet 
hanteras och göras begripliga. Hanterbarhet handlar om känslan man har av att ha resurser för 
att hantera olika påfrestningar. Desto större känsla av hanterbarhet man har, desto bättre kan 
man hantera olika händelser som sker. Meningsfullhet rör i hur stor grad man finner att livet 
är meningsfullt och hur mycket man känner att det är värt att lägga energi och engagemang på 
olika saker (Antonovsky, 1991). 
 
4. Metod 
 
Kapitlet handlar främst om hur vi har gått till väga i vår undersökning. Inledningsvis tas vårt 
val av metod upp, där vi bland annat motiverar varför vi valt den kvalitativa metoden. 
Därefter står det att läsa om hur vi gjort vår litteratursökning, sedan rörande vårt urval och 
bortfall. Intervjutillfället och tillvägagångssättet beskrivs vidare samt analys. Kapitlet tar 
sedan upp tolkningar, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet och avslutas med etiska 
överväganden.  
 
4.1. Val av metod 
 
Vår studie är av induktiv art. Vi har utifrån vårt intervjuarbete och det material vi fått fram 
valt hur vi teoretiskt ska belysa detta (Larsson, 2005). På detta sätt har vi kunnat vara mer 
flexibla och öppna för det som våra informanter har gett oss. Om vi istället skulle valt våra 
teoretiska perspektiv innan vår datainsamling skulle risken funnits att vi blivit allt för låsta vid 
dessa (Gilje/Grimen, 2006). 
 
Vi valde en kvalitativ metod med en fenomenologisk ansats. Detta då vi ansåg att det skulle 
ge oss en mer ingående bild av informanternas upplevelser kring sin adoption och längtan än 
om vi använt oss av en kvantitativ metod. Vi ville med uppsatsen få en bild av varje individs 
längtan eller inte längtan efter sitt ursprung och därmed få varje informants egen beskrivning 
och upplevelse kring detta och kring sitt mående. Utifrån fenomenologin är det individernas 
unika upplevelser och perspektiv på världen som är det betydelsefulla (Kvale, 1997). Den 
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kvantitativa metoden skulle visserligen ge ett större antal informanter och således skulle det 
innebära en mer generell och utökad blick av området. Detta var dock inte vad vi åsyftade, 
utan vi avsåg att få en mer djupgående inblick. Genom den kvalitativa metoden kunde 
följdfrågor ställas i en större utsträckning än vad som hade varit möjligt via exempelvis 
enkäter.  
 
Den kvalitativa metoden är mer exemplifierande än generaliserande (Svenning, 2000) och 
detta är något metoden kritiseras för (Kvale, 1997). Då vi inte syftade till att generalisera 
resultatet i den bemärkelsen, utan ville exemplifiera hur det kan se ut för en del adopterade 
fann vi den kvalitativa metoden mycket adekvat utifrån vårt syfte med studien. 

Vi hade planer på att använda oss av en kvantitativ del i vår undersökning för att se huruvida 
det fanns en koppling mellan längtan eller inte längtan och psykisk hälsa. Genom att vi i 
intervjuerna ställde frågor kring psykisk hälsa och längtan utifrån skalor4 tänkte vi sedan 
sammanföra resultatet i exempelvis diagram. Vi beslöt oss dock senare för att inte använda 
oss av diagram eller liknande eftersom vi inte ansåg att det skulle ge en riktigt bra bild av 
resultatet. Detta utifrån det faktum att vi inte riktigt kunde sammanställa informanternas 
siffror på ett rättvisande sätt. Siffrorna skilde sig så pass mycket åt att det därmed inte skulle 
ha gått att visa att till exempel siffran sju var vad informanterna ansåg vara siffran för psykisk 
hälsa eftersom de lade så pass olika saker i siffran. En sammanslagning hade visserligen 
kunnat ske, så exempelvis siffrorna fem till tio skulle representerat psykisk hälsa. Vi valde 
dock att använda oss av skalorna på det sätt att vi genom dem fick en bredare inblick i bland 
annat hur informanterna mår och hur de har mått. 
 
Vid intervjuerna som skedde när vi träffade informanterna använde vi bandspelare, detta då vi 
fann det som en trygghet för att få med allt informanterna sade. Kvale menar att 
bandinspelning är oerhört vanligt (Kvale, 1997) och Patton anser att det är av vikt att ha 
bandspelare vid intervjuer eftersom det bland annat gör att den datainsamling som görs blir 
mer riktig (Patton, 1990 i Larsson, 2000). Givetvis gick informanternas önskemål främst, 
hade någon haft invändningar mot detta hade bandspelare inte använts vid intervjun. Det var 
dock ingen som hade några invändningar. Hade det förfallit sig så hade vi istället kunnat föra 
anteckningar, naturligtvis med tillåtelse av informanten. Om en bandspelare används kan 
intervjuaren vara totalt fokuserade på till exempel ämnet under intervjun (Kvale, 1997). Vi 
behövde således inte sitta och tänka på att vi behövde komma ihåg allt som sagts ordagrant 
eller vara spända över detta, utan bandspelaren var en säkerhet för oss. 
 
Vi valde att använda oss av halvstrukturerade intervjuer eftersom vi ville vara säkra på att få 
med de frågor vi avsedde samtidigt som vi ville kunna ställa följdfrågor (Kvale, 1997).  
 
Några intervjuer skedde via MSN Messenger5 på grund av att vi inte hade möjlighet att göra 
intervjuerna genom att träffa alla informanterna. Det finns fördelar och nackdelar med alla 
datainsamlingsmetoder. När intervjuerna skedde via MSN Messenger kunde vi exempelvis 
inte se kroppsspråket hos informanterna. Däremot kunde de, utöver vad de beskrev i skriften, 
visa via smileys6 om de till exempel var glada. Vidare kunde det kanske vara svårare att 
uttrycka sig i skrift och kanske sade inte informanten allt han eller hon skulle ha sagt om 
intervjun hade skett genom att vi träffats, då det kan ha blivit så oerhört mycket att skriva. 

                                                 
4 Se bilaga 2 
5 Ett program för direktmeddelande utvecklat av Microsoft. Förutom vanlig textchatt kan användaren även 
använda smileys, mikrofon och webbkamera 
6 Uttryckssymbol som illustrerar olika sinnestämningar 
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Givetvis kan det även vara så att informanten hade lättare att uttrycka känslor och upplevelser 
skriftligt exempelvis på grund av att han eller hon i en sådan situation kände sig mer anonym.  
 
4.2. Litteratursökning 

Adekvat litteratur till vår studie söktes via universitetets databas LIBRIS. Sökorden vi 
använde oss av var adopterad, adoption och adoptivbarn. Via den litteraturen kunde mer 
material finnas, som kunde vara av vikt för vår undersökning. Detta i och med att vi tittade 
efter vilka referenser som fanns i litteraturen och således kunde ytterligare lämpligt material 
väljas ut. Vidare användes SOU-rapporter och lagrum som vi hittade på regeringens hemsida. 
Vi har även valt att ha med rapporter från socialstyrelsen som publicerats på deras hemsida. 
Vidare har även tidigare kurslitteratur rörande teori och metod använts. 
 
Vi har förhållit oss kritiskt till litteraturen och forskningen. Vi har till exempel försökt ta så ny 
forskning som möjligt och i de fall där forskningen är äldre har vi ändå ansett att de ger ett bra 
exempel på hur det kan se ut.  
 
4.3. Urval 

Undersökningen bygger på åtta halvstrukturerade intervjuer med adopterade från Sydkorea. 
Valet av åtta gjordes då vi ansåg att det skulle ge ett bra underlag för studien. Vi ville ha en så 
enhetlig grupp som möjligt och därmed valde vi att intervjua adopterade från samma land. 
Sydkorea är ett av de största adoptionsländerna varifrån barn kommit och som idag befinner 
sig i det åldersspann vi har i vår undersökning, och därför valde vi det landet. Vi valde att 
åldern hos de adopterade i undersökningen skulle vara mellan 20 och 30 år. Detta då de flesta 
vid den åldern är relativt klara med vilka de är och har större förmåga att reflektera över vad 
de varit med om i livet och över sin identitet. Att valet blev upp till 30 var då en avgränsning 
behövde ske i och med undersökningens tidsbegränsning och då det är under dessa tio år som 
de flesta har börjat eller börjar sitt självständiga liv med till exempel arbete och familj. 
 
Vi kontaktade Adoptionscentrum för hjälp att hitta informanter, men de hade ingen möjlighet 
att hjälpa oss utan tipsade istället om Adopterade Koreaners Förening (AKF)7. Vi hörde av 
oss till dem och genom föreningen kom vi i kontakt med informanter. Ett missiv8 skickades ut 
till samtliga medlemmar i föreningen där vi beskrev vår undersökning. De som var 
intresserade av att medverka kunde kontakta oss. Vidare skickade vi ut missivet till 
studerande vid Göteborgs Universitet och således kom vi i kontakt med fler sydkoreanskt 
adopterade. Urvalet blev inte slumpmässigt utifrån det faktum att vi kontaktade en förening 
samt skickade ut missivet till studenter vid universitetet. Däremot är det slumpmässigt utifrån 
att det var de som var intresserade i föreningen som kontaktade oss och att vi blev kontaktade 
av adopterade via studenter på universitetet. Det är vanligare med urvalsundersökningar än 
totalundersökningar inom den kvalitativa forskningen (Svenning, 2000) och vi gjorde, som 
framgått, en urvalsundersökning, det vill säga vi har intervjuat några få av ett stort antal 
människor (Svenning, 2000).  
 
 
 
 
 

                                                 
7 www.akf.nu 
8 Se bilaga 1 
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4.4. Bortfall 

I AKF finns det cirka 60 stycken medlemmar inom det åldersspann vi har i vår undersökning 
och det var omkring tio stycken som svarade och ville delta. Således innebär det ett bortfall på 
runt 50 personer rörande de som ville vara med i studien. 
 
Via missivet som skickades ut vid universitetet är det svårt att redogöra för bortfallet då vi 
inte vet hur många som är adopterade från Sydkorea och som är inom ramen för vår 
undersökning. Det var dock ingen som kontaktade oss vilket kan bero på diverse anledningar. 
Det var exempelvis kanske inga adopterade från Sydkorea som är mellan 20 och 30 år eller så 
ville de som mottagit och sett missivet inte delta. Att spekulera kring bortfallet kan givetvis 
göras, men att fastställa det finner vi nästintill omöjligt i och med att vi inte har möjlighet att 
veta exempelvis hur många som läste missivet. Vi blev kontaktade av adopterade som fått vårt 
missiv vidarebefordrat av studenter vid universitetet. Även här är det i princip omöjligt att 
redovisa för bortfallet. Vi kan exempelvis inte veta hur många studenter vid universitetet som 
känner adopterade från Sydkorea och som vidarebefordrat missivet till dem. 
 
Bortfall skedde av intervjuer då inplanerade intervjuer avbröts eller inte gjordes. 
 
Genom vår intervjuguide och genom de följdfrågor som ställdes har vi trots ett fåtal bortfall 
på enstaka frågor kunnat skapa oss en bild av informanterna och deras upplevelser.  
 
4.5. Intervjutillfället  
 
Intervjuerna skedde enskilt med informanterna, då vi ville ha varje enskild persons 
upplevelser och berättelser. Genom intervjuer kan till exempel information fås ur 
informanternas perspektiv (Kvale, 1997) vilket var vad vi önskade.  
 
När intervjuerna skedde via MSN Messenger höll en av oss i intervjun. Båda satt dock vid 
datorn och således var den som inte höll i intervjun också delaktig vid intervjutillfället.  
 
Vid intervjuerna som skedde när vi träffade informanterna var det också en som höll i 
intervjun. Den andra satt dock med och på så sätt kunde denna hoppa in med till exempel 
följdfrågor som denne kom på. Genom att vi båda var med kunde vi vara mer säkra på att få 
med och täcka upp det vi önskade med intervjuerna, exempelvis genom att båda kunde 
försöka se till att alla frågorna i intervjuguiden ställdes.  

Vi hade tillfrågat informanterna huruvida det gick bra att den som inte höll i intervjun 
eventuellt kom med inlägg. Det var ingen som hade någon invändning mot detta. Vidare 
frågade vi informanterna om de hade något önskemål om hur vi skulle sitta vid 
intervjutillfället, vilket det heller inte var någon som hade någon åsikt om. Vid intervjun satt 
vi mitt emot informanten bland annat då det underlättade när vi skulle titta i intervjuguiden. 
 
Innan intervjun skedde hade vi frågat informanterna om de hade några önskemål om var 
intervjuerna skulle göras. De flesta gjordes i bokade grupprum på bibliotek, andra gjordes i 
mer hemmaliknande miljöer. Genom att utföra intervjuerna på bibliotek skapades en mer 
neutral plats för informanterna än om de exempelvis skulle ha genomförts på universitetet. De 
skedde dock vid universitetsbibliotek vilket kanske minskade neutraliteten en aning trots allt. 
Det hade kanske varit än mer neutralt om de skett vid ett stadsbibliotek. När intervjuerna 
skedde i mer hemmaliknande miljöer och informanterna själva hade valt platserna kan det 
kanske ha medfört att de kände sig mer avslappnade.  
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Intervjuerna skedde efter den intervjuguide9 vi utformat där frågor ställdes utifrån barndom, 
tonår och vuxenliv. Vi försökte utforma frågorna så öppna som möjligt, dels de i guiden och 
dels de följdfrågor vi ställde vid intervjun. Vanligt är att intervjuguiden formas efter 
exempelvis teman som är kopplade till frågeställningen med öppna frågor under dessa teman 
(Larsson, 2005). Det var något vi gjorde då vårt syfte bland annat handlar om att se vad som 
kan ha påverkat i barndom, tonår och vuxenliv och vi hade teman i form av exempelvis 
längtan. Utifrån detta ställdes frågor kring barndom, tonår och vuxenliv. 
 
Då en av oss är adopterad och den andra inte kan det kanske ha kommit att påverka 
intervjuerna. Kanske tyckte informanterna exempelvis att det var bra att den som var 
adopterad höll i intervjun lika gärna som det inte behöver ha förhållit sig så. Vi vill nämna 
detta då det kan ha kommit att påverka intervjuerna. Intervjuareffekten, det vill säga att vi 
påverkar informantens svar genom att vara med vid intervjun (Svenning, 2000) kan ha skilt 
sig åt relativt mycket i och med detta. Det behöver dock inte handla specifikt om att en är 
adopterad och en inte, vi är olika personer och således blir intervjuerna olika. Vi har dock 
genomfört intervjuerna på liknande sätt och vi har inte skilt oss åt markant i den bemärkelsen, 
vilket vi tror kan ha minskat intervjuareffekten. 

Vid intervjutillfället frågade vi informanterna om det gick bra om vi hörde av oss för 
kompletterande uppgifter om så önskades och om vi fick använda citat av dem. Att valda citat 
presenteras är väldigt vanligt (Kvale, 1997). Vi ville ha med citat då vi ansåg att det bland 
annat skulle ge en bra inblick i resultatet eftersom man då ordagrant skulle kunna läsa utdrag 
av vad informanterna har sagt. 
 
4.6. Tillvägagångssätt  
 
Transkribering av intervjuerna skedde i så nära anslutning som möjligt efter att intervjuerna 
gjorts och de gjordes i möjligaste mån så ordagrant som möjligt. Saker som inte var av 
relevans för undersökningen skrevs inte ut. Ord som till exempel ”sånt” skrevs som ”sådant”. 
Vi satt tillsammans och transkriberade då vi fann det mer säkerställande av materialet 
eftersom båda då lyssnade och på så sätt kunde exempelvis eventuella lyssningsfel minimeras. 
 
4.7. Analys och tillvägagångssätt 
 
Efter att transkriberingarna skett sammanfattades intervjuerna. Därefter gjordes teman efter 
huruvida informanterna längtade efter ursprunget, om de var intresserade av det eller om de 
inte längtade efter det. Anledningen till den indelningen var att dessa tre kategorier kunde ses 
utifrån materialet. Detta delades sedan upp under våra huvudteman, barndom, tonår och 
vuxenliv. Barndom, tonår och vuxenliv är även en del av en av våra frågeställningar och 
således knyts de an till denna. Under varje tema fördes informanter med liknande berättelser 
samman i kategorier. Materialet blev på så sätt lätt överskådligt och väl strukturerat.  
 
Då vi har sammanställt vad informanterna sagt mer koncentrerat är analysmetoden vi använt 
oss av meningskoncentrering (Kvale, 1997). Vi ansåg den passa vår studie utmärkt då vi ville 
se vilka faktorer som kan påverka längtan eller inte längtan. Genom denna metod kunde vi 
således belysa faktorer som kan ha haft påverkan på denna. I analysen ska fokus vara på 
särskilda frågeområden eller teman. Dessa ska knytas till undersökningens syfte och dess 
frågeställningar (Larsson, 2005). Detta är något vi gjort då vi utgått från barndom, tonår och 
vuxenliv, vilka är våra huvudteman i resultat- och analysavsnittet. Detta är exempel på hur vi 
                                                 
9 Se bilaga 2 
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har kopplat det till vårt syfte. Vi har även skrivit hur informanterna har mått och hur de mår 
eftersom vi avser att se huruvida längtan är kopplad till psykisk hälsa.  

Vi valde att ha resultat och analys tillsammans eftersom vi ansåg det bli mer sammanvävande. 
Dessutom valde vi att i resultat- och analyskapitlet även ha med en sammankopplande analys, 
då vi ville får en mer enhetlig bild av informanterna och eventuella faktorer som kan ha 
påverkat längtan eller inte längtan. Genom det kunde vi se till hela individen från barndom till 
vuxenliv och se om det fanns likheter dem emellan. De slutsatser vi kom fram till står att läsa 
i den sammankopplande analysen.  
 
4.8. Tolkningar 

Det finns kritik mot intervjutolkningar eftersom människor tolkar betydelser i intervjuer på 
olika sätt på grund av vår förförståelse. Enligt hermeneutiken går det dock bra med flertalet 
tolkningar (Kvale, 1997). Analysen i vår studie skedde utifrån de teorier och den tidigare 
forskning vi tidigare skrivit om samt egna tolkningar. Våra egna tolkningar redogjorde vi för 
och motiverade och därmed framkom det hur dessa hade skett. Enligt ovan skrivna kan vi 
aldrig vara fullkomligt säkra på att helt fullständigt korrekta tolkningar gjorts, men då vi 
beskrivit våra tolkningar informeras således läsaren om detta och kan bilda sig en uppfattning.  
 
Vi tolkade resultatet och utifrån detta kunde vi se och tolka faktorer som kan ha påverkat 
längtan eller inte längtan. Vi har inte gjort anspråk på att redovisa alla möjliga faktorer som 
kan påverka, då vi fann det i stort sett omöjligt, exempelvis på grund av att informanterna 
kanske inte är medveten om alla faktorer som kan ha påverkat honom eller henne. Vidare har 
tolkning gjorts huruvida det fanns en koppling mellan längtan och icke längtan och psykisk 
hälsa. Tolkningarna av informanternas hälsa gjordes utifrån hur de själva ansett sig mått och 
mådde. Detta kopplade vi sedan till KASAM.10  
 
4.9. Validitet, Reliabilitet, Generaliserbarhet   
 
Validitet innebär att man verkligen mätt det man avsedde (Svenning, 2000). Vi avsåg att se 
hur det kommer sig att en del adopterade längtar efter ursprunget och en del inte och om detta 
är kopplat till psykisk hälsa. Detta är något vi anser att vi har gjort. Genom vår studie har vi 
fått fram faktorer som har påverkat adopterades längtan eller inte längtan efter ursprunget 
genom att vi har intervjuat adopterade och på så sätt fått deras upplevelser. Vidare har vi 
kunnat se om det finns en koppling till psykisk hälsa genom att tolka resultatet och koppla det 
till KASAM. Vi har fått reda på hur det kommer sig att en del längtar och en del inte, vilket vi 
bland annat avsåg med studien. Vi har dock inte funnit några specifika generaliserbara 
faktorer till detta, utan det har varit väldigt individuellt. 
 
Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i studiens resultat. Om samma studie skulle göras 
igen med samma förutsättningar skulle resultatet bli detsamma (Svenning, 2000). Vårt resultat 
utifrån intervjuerna är tillförlitligt eftersom informanterna har berättat om deras upplevelser. 
Gällande de intervjuer som skedde via MSN Messenger utgår vi från att det var de personer 
som uppgett att de ville vara med i undersökningen som svarade på frågorna. Visserligen kan 
vi inte veta detta fullt ut, men vi utgår från att det var de personerna eftersom de hade 
meddelat intresse för medverkan och därmed med stor sannolikhet ville deltaga. Vi tror inte 
att någon annan intervjuades och utgav sig för att vara dem. Studiens reliabilitet är inte lika 
stor utifrån det faktum att vi inte gav informanterna en definition av vad vi menade med 

                                                 
10 Se sidan 17 
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längtan. Detta skulle ha ökat reliabiliteten i studien, men då vi avsåg att få deras egna 
definitioner av längtan gjordes inte detta. Visserligen skulle vi ha kunnat ge dem vår 
definition ändå, men detta var inte vad vi åsyftade. Eftersom resultatet tolkas skulle kanske 
analysen kunna skilja sig åt beroende på vem det är som tolkar materialet om studien skulle 
göras igen. Troligen skulle dock i princip samma resultat utifrån intervjuerna kunna ges i och 
med att det är informanternas upplevelser som berättas. Andra skulle kanske belysa andra 
faktorer, men skulle samma faktorer belysas skulle troligen slutsatserna bli det samma 
eftersom det utgår från intervjuerna med informanterna.  
 
Generalisering handlar om att generalisera från de som medverkat i undersökningen till 
totalpopulationen (Elofsson, 2005). Med vår studie åsyftade vi inte att generalisera utan att 
exemplifiera. Vi ville exemplifiera hur det kan se ut för en del sydkoreanskt adopterade. Vi 
kan därmed inte säga att det resultat vi fått fram i vår undersökning stämmer på de flesta 
sydkoreanskt adopterade. Informanternas faktorer gick inte att generalisera, de skilde sig åt 
och var individuella. För majoriteten av våra informanter fanns det ingen koppling mellan 
psykisk hälsa och om de längtade eller inte. Vi kan dock utifrån det inte generalisera i vidare 
bemärkelse, då vi har för få informanter, men vi kan exemplifiera.  
 
4.10. Etiska överväganden 
 
Vi har utgått från vetenskapsrådets fyra etiska punkter i vår undersökning (Vetenskapsrådet, 
2007).  
 
– Informationskravet; de som är berörda av studien ska informeras om dess syfte, att 
deltagandet är frivilligt och att de närhelst de vill kan avbryta undersökningen. Vi informerade 
i missivet om syftet i vår undersökning.  
 
– Samtyckeskravet; de som är med i undersökningen får själva bestämma över sitt deltagande. 
Alla som deltog i vår undersökning gjorde det frivilligt och ville vara med i studien. 
 
– Konfidentialitetskravet; deltagarna ska vara anonyma. Vi skrev i missivet att deltagarna 
skulle vara anonyma i undersökningen. 
 
– Nyttjandekravet; den information som fås gällande enskilda personer får enbart användas 
för undersökningen. Detta fick informanterna information om när intervjuerna skulle göras. 
  
Via missivet informerades informanterna om studiens syfte samt anonymitet. Vid 
intervjutillfället upprepades anonymitetspunkten. Informanterna informerades även då om att 
de närhelst de ville kunde avbryta intervjun och att de inte behövde uppge varför. Vidare att 
intervjuerna endast skulle användas för vår undersökning.  
 
Vid intervjuerna som skedde när vi träffade informanterna frågade vi dem om det gick bra att 
båda var med vid intervjutillfället och om bandspelare kunde användas.   
 
Eftersom en del av deltagarna är från samma förening kan det hända att de känner varandra. 
Därav var det av ”extra vikt” att anonymisera materialet eftersom de annars kanske skulle 
känna igen varandra i studien. Givetvis är anonymiteten lika viktig gällande de andra 
intervjuerna, men detta var en tanke vi hade med oss. Vi frågade även deltagarna om vi fick 
använda citat av dem. 
 

23 



”Pusselbitar som blir en helhet” 

5. Resultat och Analys 
 
Kapitlet kommer inledas med definitioner av längtan. Därefter kommer en tabell som 
redovisar hur samtliga informanters längtan, intresse och icke längtan har sett ut. Sedan 
presenteras resultatet och analysen under temana barndom, tonår och vuxenliv. Kapitlet 
innefattar även en sammankopplande analysdel där faktorer som kan ha påverkat längtan eller 
inte längtan presenteras och diskuteras. Den sammankopplande analysdelen inkluderar även 
en slutsatsdel där det redogörs för studiens slutsatser.  
 
I resultatet kommer vi att utgå från vår definition av längtan som enligt nationalencyklopedin 
är att ”känna starkt inre behov (av) kontakt, tillstånd, verksamhet e.d. som man en tid varit 
utan (el. aldrig haft)” (Nationalencyklopedin, 2007). Vi kommer även att utgå från 
informanternas egna definitioner och vad de själva säger om deras längtan eller inte längtan. 
Exempel på informanternas defintioner är; "I hjärtat saknad", "Att det är någon strävan att 
uppnå sitt mål, har man satt upp ett mål eller någonting kan man längta att uppnå det" och 
”Att vilja ha något/någon”. 
 
Intervjuer gjordes med åtta informanter, vi kallar dem i studien för Agnes, Gordon, Hugo, 
Malte, Nora, Sonja, Viktoria och Vincent.  
 
Vi har utifrån vårt intervjumaterial kunnat finna tre kategorier, de som inte längtar, de som är 
intresserade och de som längtar. En redovisning över hur detta sett ut för våra informanter 
görs i form av tabellen nedan. Därefter kommer vi redogöra för detta mer ingående under de 
olika temana, vilka är barndom, tonår och vuxenliv. Genom tabellen går det att få en snabb 
och välstrukturerad överblick över hur längtan, intresse och icke längtan har sett ut och ser ut 
för informanterna. Vidare går det fort att skapa sig en uppfattning över exempelvis hur många 
som längtade, var intresserade och inte längtade i barndomen och tonåren.  

 

Namn 

 

Barndom 

 

Tonår 

 

Vuxenliv 

Agnes Intresserad Intresserad Längtar 

Gordon Intresserad Intresserad Längtar inte 

Hugo Längtade inte Längtade Längtar 

Malte Längtade inte Längtade inte Längtar 

Nora Intresserad Längtade Längtar inte 

Sonja Längtade Längtade Längtar 

Viktoria Längtade inte Längtade inte Längtar inte 

Vincent Intresserad Längtade inte Intresserad 

 
5.1. Barndomen 
 
Svenska studier visar att majoriteten av adopterade har eller har haft tankar rörande deras 
biologiska ursprung, men att detta har varit i olika stor utsträckning, till exempel är det en 
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liten del som tänkt på det väldigt mycket (Irhammar, 1997; Irhammar/Bengtsson, 2004 i 
Dalen, 2007). Detta stämmer överrens med det som våra informanter har berättat. 
 
De som inte längtar  
 
Det var tre informanter som under barndomen inte längtade efter sitt ursprung. Två teman 
kunde ses och en indelning har skett efter dem. 
 
Cederblad talar om att de flesta adopterade under barndomen inte är särskilt intresserade av 
sitt ursprung (Cederblad, SOU 2003:49).  
 
Avståndstagaren 
 
Det var en informant som tog avstånd från sitt ursprung under barndomen. Malte berättar att 
han inte hade någon längtan då han ville vara så svensk som möjligt och därför tog han 
avstånd från sitt ursprung.  
 

”… inte då. Då ville jag inte ha något med det att göra alls (…) 
Det beror på att man ville vara så svensk som möjligt och då kom det i krock med det sin asiatiska. 

Då tog jag avstånd från (…) mitt ursprung och då det fanns ingen längtan till det” (Malte) 
 
Då vi bland annat kopplar affekterna glädje och intresse till längtan ser vi att Malte inte 
längtade. Detta då hans tankar kring ursprunget kanske var kopplat till känslor som ilska och 
ledsnad (Havnesköld/Mothander, 2002). Utifrån de tankar vi har utgår vi från att man inte 
längtar efter saker som ger upphov till negativa känslor hos individen. Det finns dock de som 
längtar efter sitt ursprung men som kan känna en ledsnad över att ha bli bortadopterade, men 
längtar ändå efter hur det kunnat vara om de varit kvar i landet. I grunden är det därmed något 
positivt man längtar efter. Vi ser inte att det var så för Malte.    
 
Landerholm skriver att skilja sig utseendemässigt från majoriteten kan ge upphov till en 
känsla av avvikelse, då det inte går att bli en del i mängden (Landerholm, 2003). Malte ville 
vara så svensk som möjligt, vilket gjorde att han inte var tillfreds med sitt yttre. Det blev en 
kollision mellan det inre och det yttre. 
 

”Man var svensk men så tittar man i spegeln (…) ser man inte svensk ut, man ser koreansk ut, 
så därför var det en krock där (…). 

Jag kände mig inte alls tillfreds med mitt utseende…” (Malte) 
 
För att kunna förstå en individ måste man se till den kontext personen har socialiserats in i 
(Berger/Luckman, 1979). Malte har socialiserats in och utvecklat sin identitet i det svenska 
samhället. Vi tänker då att kollisionen mellan hans inre och yttre kan förklaras genom att han i 
och med den socialisationen även hade velat ha ett svenskt yttre. Att vara ”svensk” är i hans 
verklighet att även ha ett utseende som liknar majoritetsbefolkningens.  
 
Malte kommer inte ihåg så mycket av sin barndom. Han kom inte till Sverige förrän han var 
tre och ett halvt år. Åren innan dess och några år efter har han inget minne från.  Han säger att 
på grund av detta kommer han inte ihåg så mycket av hur relationen till adoptivföräldrarna 
såg ut. Detsamma gäller relationen till hans syskon, men det han minns var att han och 
syskonet inte hade en riktig syskonrelation och att de bråkade en del. Det fanns en öppenhet i 
familjen rörande adoptionen, föräldrarna berättade om den. Det, tillsammans med ett bra 
förhållningssätt till adoptionen, menar Irhammar, underlättar för barnet att vilja och våga ta 
upp och prata om den (Irhammar, 1997).  Malte var dock inte särskilt intresserad av 

25 



”Pusselbitar som blir en helhet” 

ursprunget då han tog avstånd från det. Han visste att han var ett hittebarn och hade bott på 
barnhem innan han adopterades.  
 
Då skolan är en så pass stor del av livet är den ett exempel på vad som kan påverka måendet. 
Malte fann skolan jobbig och hade svårt med ämnena, det var kraven som ställdes på honom 
som han tyckte var jobbigast. Han tyckte att det var roligare att vara med kompisarna. Vi ser 
det som att Malte hade låg känsla av hanterbarhet i skolan (Antonovsky, 1991), men då han 
själv inte påpekar att hans negativa upplevelse av skolan påverkade hans mående i stort ser vi 
det som att han hade en stor grad av meningsfullhet och begriplighet. Vidare tyckte han att det 
var kul att vara med sina kompisar i skolan, vilket säkerligen bidrog till en stor känsla av 
sammanhang utifrån det perspektivet.    
 
Malte har svårt att beskriva hur han mådde psykiskt som barn. Han anser dock sig ha haft en 
vanlig barndom och han uttrycker att han har mått som vanligt. När det gäller ett adopterat 
barns utvecklingsmöjligheter är ankomståldern en viktig faktor, det finns studier som visar att 
risken för ogynnsam utveckling är större desto äldre barnet är vid ankomsten. Det är dock inte 
åldern i sig som är avgörande utan upplevelser innan adoptionen (Lindblad, 2004). Malte var 
tre och ett halvt år när han adopterades och vi tycker inte att det verkar som hans utveckling 
har påverkats av det. Kopplar vi det till ovan nämnda forskning kan vi tro att han inte varit 
med om någon större traumatisk händelse innan adoptionen. Vi tolkar det som att Malte under 
barndomen hade en hög grad av meningsfullhet och begriplighet och lägre grad av 
hanterbarhet (Antonovsky, 1991). Detta då han själv säger att han mådde bra. Han var dock 
inte tillfreds med sitt yttre på grund av att han ville se svensk ut, vi ser det som att han kanske 
hade svårt att hantera det faktum att hans inre inte stämde överens med hans yttre.  

De som inte tänkte på det 
 
Det var två informanter som inte tänkt alls på sitt ursprung. Orsakerna till hur detta kom sig 
beskrivs på olika sätt av de två. Viktoria uttrycker att hon inte varit en sökande person och 
Hugo säger att det är för att han har haft det så bra. Utifrån symbolisk interaktionism blir vi 
inte människa förrän vi möter andra människor i ett socialt sammanhang, och med hjälp av 
dem socialiseras vi in i det samhälle vi lever i (Hwang/Nilsson, 1995). Vi tänker att genom de 
människor de träffat och genom de sammanhang de befunnit sig i har det bidragit till att de 
inte känt något eventuellt behov av att tänka på sitt ursprung. Vi ser att för att längtan ska ske 
krävs ett intresse av något. Bland annat bidrar affekten intresse till att barnet vill utforska och 
söka nya saker (Havnesköld/Mothander, 2002). Detta var inte något Viktoria gjorde gällande 
ursprunget, vilket i sin tur styrker det faktum att hon inte längtade. Då Hugo säger att han 
varit så pass nöjd med sin barndom och då relationen och öppenheten i familjen varit så bra 
kan vi anta att anknytningen mellan honom och hans adoptivföräldrar har varit bra. Vilket har 
bidragit till att han har positiva anknytningserfarenheter som han har haft möjligt att plocka 
fram vid emotionell självreglering. Han har inte haft något behov av att söka något annat för 
att kompensera eventuella dåliga erfarenheter (Havnesköld/Mothander, 2002).    
 
Gemensamt för de båda informanterna är att de har haft bra och nära relation till sina 
adoptivföräldrar.  

 
”Vi har alltid svarat, det här är våra riktiga föräldrar” (Viktoria) 

 
Det har varit öppet i familjerna rörande adoptionen. Det Hugo visste om sitt ursprung var det 
som stod i pappren. Viktoria visste att hon var från Sydkorea. 
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Hugo hade inga syskon. Viktoria hade ett syskon som hon hade en bra relation med, dock 
säger hon att hon ofta var avundsjuk på sitt syskon då hon trodde att syskonet var mer 
omtyckt.  
 
Båda uppger att de tog på sig rollen som ledare i olika sammanhang och fick inte Hugo som 
han ville kunde han bli sur. Viktoria säger att om det inte gick som hon hade tänkt sig kunde 
hon bli upprörd. Vårt beteende styrs av det sammanhang man befinner sig i och de normer 
och rollförväntningar som där finns (Hwang/Nilsson, 1995). I det sammanhang de befann sig i 
var deras roll ledare, vilket förde med sig förväntningar på hur de skulle agera och bete sig.  
 
Det gick bra för båda i skolan och de hade lätt för sig. Både svenska och internationella 
studier visar att det i skolan går lika bra för majoriteten av de internationellt adopterade som 
för de i landet födda (bland annat Gardell, 1979 i Cederblad, SOU 2003:49; Stams med flera, 
2000 i Cederblad, SOU 2003:49). Vi ser här att detta överensstämmer med vad Hugo och 
Viktoria berättade.  
 
Hugo säger att han inte kan komma ihåg något som var tråkigt eller jobbigt under barndomen, 
han mådde mycket bra.  
 

”Jag har alltid mått bra, jag har inte ångrat att de har skickat iväg mig från Korea, 
(…) jag tror att jag har fått chans till ett bättre liv här i Sverige…” (Hugo) 

 
Vi tänker att Hugo hade en stor grad av känsla av sammanhang (Antonovsky, 1991), då han 
säger att inget var tråkigt eller jobbigt under barndomen. Vi tolkar det som att han tyckte att 
livet var meningsfullt och att han kunde hantera de saker han upplevde samt att de var 
begripliga. Viktoria var ofta glad men hade dåligt självförtroende, hon var utåtriktad och 
energisk. På grund av det dåliga självförtroendet försökte hon hela tiden få bekräftelse från 
andra. Till stor del berodde hennes dåliga självförtroende på att hon hade ett medfött 
handikapp.  Vi ser att Viktorias dåliga självförtroende grundar sig i en lägre grad av 
begriplighet eftersom hon hela tiden ville prestera och försökte bemästra saker som hennes 
handikapp egentligen inte möjliggjorde. Motgångarna var svåra att begripa, vilket i sin tur gav 
henne det dåliga självförtroendet. Hon hade dock så pass så hög grad av hanterbarhet att hon 
kunde bemästra motgångarna, hon kunde hantera sitt dåliga självförtroende och hon kände en 
meningsfullhet i livet.  
 
De intresserade  
 
Om inte - tänkarna  
 
Två av informanterna kunde i sin barndom få tankar kring hur livet skulle se ut om de inte 
hade blivit adopterade. Agnes berättar att när hon tänkte på sitt ursprung mest, var då det var 
meningsskiljaktigheter i familjen. Då fanns tankar kring hur det skulle ha sett ut i Korea och 
om situationen skulle ha varit på samma sätt där. Hon berättar även att hon under barndomen 
skulle vela ha haft någon att identifiera sig med.  
 

 
”… jag kunde ju ibland kanske sakna att ha någon att identifiera mig med och se  

att åh henne är jag lik eller han är jag lik, det var nog mer det…” (Agnes) 
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För Vincent fanns funderingar kring hur livet hade kunnat vara, men hans fokus låg inte på 
detta, utan fokuset handlade om att ha så roligt som möjligt med sina vänner. Mentalisering 
innebär att man kan sätta sig in i andra situationer och få en bild av hur det skulle kunna vara 
(Havnesköld/Mothander, 2002) vilket både Agnes och Vincent gjorde. Vi ser att trots att de 
hade tankar kring hur de skulle kunna ha haft det i Korea och i och med det visade ett intresse 
för sitt ursprung så längtade de inte. Vi menar att bara för att man är intresserad av ursprunget 
innebär det inte att man automatiskt längtar efter det. 
 
De säger båda att relationen till sina adoptivföräldrar var bra under barndomen. Vincent säger 
att han hade en trygg och stabil uppväxt. Han har inga syskon. Agnes har ett syskon, 
relationen till syskonet har dock aldrig varit bra, förutom när de som unga fortfarande kunde 
leka med varandra. Det var öppet i båda familjerna rörande adoptionen.  
 
Båda hade lätt för sig i skolan och gillade att studera.  
 
Vincent berättar att trots att hans adoption inte var något han funderade särskilt mycket på, 
var det ändå känsligt när någon tog upp det.  

 
”Alltså, samtidigt som jag nästan aldrig funderade på att att jag såg annorlunda ut så minns jag att jag 

tyckte det va känsligt när nån prata om det eller påpekade att jag va korean” (Vincent) 
 
Han tror att det beror på att han inte ville se annorlunda ut. Han ville inte sticka ut. Agnes 
reagerade inte så mycket om någon påpekade hennes utseende. För många internationellt 
adopterade finns en ambivalens kring sitt förhållande till utseendet. Det är vanligt att man 
identifierar sig med majoritetsbefolkningen, men man skiljer sig utseendemässigt från dem 
(Brottveit, 1999 i Dalen, 2007; Dalen & Sætersdal, 1999 i Dalen, 2007; Irhammar & 
Cederblad i Selman (red), 2000 i Dalen, 2007; Irhammar/Bengtsson, 2004 i Dalen, 2007). En 
undersökning av Irhammar visar att majoriteten sällan eller aldrig har blivit retade för sitt 
utseende, men att det ändå är relativt vanligt (Irhammar, 1997). Detta tror vi kanske kan ha 
bidragit till det för Vincent ovan skrivna.  

Agnes berättar att hon kunde känna en oro att bli lämnad under barndomen vilket hon kopplar 
till den separation som sker vid adoptionen. Vi kopplar detta till Eriksons utvecklingsteori och 
den första fasen som sker i spädbarnstiden, där konflikten handlar om tillit kontra misstro. Det 
kan finnas en koppling mellan de separationer som skedde under den perioden och senare 
rädsla för att bli lämnad. Den grundläggande tilliten och tryggheten kan ha blivit påverkad 
(Erikson, 1968; Erikson 1969; Havnesköld/Mothander, 2002).  
 
De säger båda att de har mått bra under barndomen, Vincent kunde dock sluta sig inåt och 
känna sig lite ensam emellanåt. Vincent anser att det har varit positivt att växa upp på en liten 
ort. Agnes berättar att trots att barndomen präglades av positiva saker var hon med om en 
händelse som gjorde att hon mådde sämre psykiskt under en period. Vi tänker att Vincent 
hade en lägre känsla av hanterbarhet (Antonovsky, 1991), då han hade svårt att hantera att han 
kunde känna sig ensam. På så sätt vände han sig inåt istället för att använda resurser för att 
komma över denna känsla. Orsaken till att han tyckte att det var lite känsligt när någon tog 
upp hans ursprung kan vara ett tecken på lite lägre känsla av hanterbarhet då han tyckte det 
var jobbigt när någon nämnde hans ursprung. Han hade svårt att hantera den situationen. På 
det stora hela säger han att han mådde bra. Agnes mådde överlag bra under barndomen och 
hade därmed en stor grad av känsla av sammanhang (Antonovsky, 1991). När det gäller 
hennes rädsla av att bli lämnad, då tänker vi dock att hennes hanterbarhet var lägre eftersom 
hon kände att hon inte hade de resurserna att klara av att bli lämnad. Vi tänker att hon mådde 
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sämre psykiskt under en period på grund av att hennes känsla av meningsfullhet och 
begriplighet blev lägre som följd av händelsen som skedde. Vi ser att hon kunde hantera 
händelsen, trots allt. Meningsfullheten blev bland annat låg på grund av att hon inte kunde 
reda ut detta då hon bodde i ett litet samhälle. Detta kunde kanske också ha bidragit till att hon 
mådde sämre. 
 
Vincent visste inte så mycket om sitt biologiska ursprung, Agnes fick se sina papper men var 
inte speciellt intresserad av vad som stod där.  
 
Den nyfikna  
 
Nora hade en nyfikenhet kring sitt ursprung och denna handlade främst om varför hon såg ut 
som hon gjorde.  
 

”… varför man såg ut som man gjorde och sådana saker var det väl mycket” (Nora) 
 

Hon kände intresse och fick från sina föräldrar bekräftelse och tilltro som person och även 
gällande hennes ursprung. Detta kunde stimulera de positiva affekterna 
(Havnesköld/Mothander, 2002). Trots att hon fick uppmuntran och hade ett intresse ser vi att 
hon inte hade någon längtan efter sitt ursprung. Vi tänker inte att hon hade det där starka inre 
behovet av det och enbart för att hon var intresserad behövde det inte automatiskt leda till att 
hon längtade.  
 
Nora säger att relationen till sina adoptivföräldrar har varit mycket bra och det har varit öppet 
i familjen rörande adoptionen. Om det var något hon funderade på visste hon att hon kunde 
fråga. Rörande hennes ursprung visste hon det som stod i papprena. Relationen till sitt syskon 
har inte varit så bra, förutom när de var små och lekte med varandra.  
 
Nora uppskattade skolan och tyckte om att lära sig nya saker. Hon har alltid haft bra relation 
till sina vänner och klasskompisar.  
 
Under barndomen så mådde Nora bra, hon kände sig trygg både i skolan och i hemmet och 
hon hade bra och nära vänner. Vi tolkar det som att Nora hade en hög grad av känsla av 
sammanhang (Antonovsky, 1991), då hon mådde bra under barndomen. Hon kände sig trygg 
och tillfreds.  
 
Den frågande 
 
Gordon hade ingen längtan efter sitt ursprung, detta då han var så pass nöjd med tillvaron 
under barndomen. Det fanns dock en nyfikenhet, en frågeställning kring ursprunget och då var 
det främst rörande omständigheterna kring sin adoption. Denna nyfikenhet är kopplad till 
affekten intresse, då det väcker någonting inom honom som han skulle vilja få reda på 
(Havnesköld/Mothander, 2002). Vi ser dock att det inte är en längtan, då det enligt vår 
definition inte är något starkt inre behov av att ta reda på mer. 
 
Gordon säger att relationen till mamman var bra under barndomen. Relationen till sitt syskon 
var inte så bra och det tror han beror på att de varit så pass olika. Det var öppet i familjen 
rörande adoptionen, han kände att han kunde fråga dem om det var något han undrade över, 
men han visste att de inte kunde svara honom. Det han och hans föräldrar visste stod i hans 
papper. I motsats till detta finns det studier som visar att det i en del familjer kan vara svårt att 
få till en öppenhet rörande adoptionen (Landerholm, 2003). 
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Han tålde i stort sett att folk sade vad som helst till honom, förutom saker som var kopplat till 
hans koreanska ursprung, då hade man nått gränsen. Det var något som hände, men det var 
inte speciellt vanligt. Det kan vi koppla till det Irhammar kommit fram till, att det är relativt 
vanligt att adopterade blir retade för sitt utseende (Irhammar, 1997).  
 
Gordon mådde väldigt bra, han säger att det inte fanns något att må dåligt över. Vi tänker att 
även Gordon hade en hög känsla av sammanhang (Antonovskys, 1991) vilket förklarar hans 
välmående.  

Den som längtar  

Den rotlösa 
 
Det var en informant som längtade efter sitt ursprung. Sonja hade en konstant längtan under 
sin barndom. Det handlade främst om längtan efter sina biologiska föräldrar och då i 
synnerhet sin mamma. Det stämmer överens med det Landerholm skriver, att det är vanligare 
att större fokus ligger på den biologiska mamman än på pappan (Landerholm, 2003). Hon 
önskade känna ett biologiskt band och några hon kunde känna igen sig i. Hon längtade efter 
någon som såg henne och bekräftade henne som individ. Sonja trodde att hon skulle få 
återförenas med sin biologiska mamma, att hon skulle komma och hämta hem henne till 
Korea.  
 

”Jag hade en fantasi där min omma skulle komma och hämta hem mig (…) hon skulle komma en 
dag och hämta hem mig” (Sonja) 

 
Om barnet upptas av ständiga tankar rörande det biologiska ursprunget visar Irhammars studie 
att det ofta är kopplat till sämre psykiskt mående (Irhammar, 1997). För att en person ska 
utveckla sin självkänsla och jaguppfattning krävs det en grupp och deras normer, roller och 
målsättning där personen kan spegla sig och få bekräftelse (Hwang/Nilsson, 1995). Vi tolkar 
det som att Sonja och hennes adoptivföräldrar inte hade knutit an till varandra på ett bra sätt 
(se nedan) vilket påverkade hennes förmåga till emotionell självreglering. Hon kunde därmed 
inte ta en bild av sina adoptivföräldrar för att känna trygghet och tröst utan istället vände hon 
sig inåt och bort från sina föräldrar (Havnesköld/Mothander, 2002). De affekter som väcktes 
inom Sonja i möte med hennes adoptivföräldrar sände ut signaler att ändra på något 
(Havnesköld/Mothander, 2002). Vi ser att hennes utväg var att gå in i fantasivärlden (se nästa 
sida) och tänka på sitt ursprung som ett skydd och en tröst, vilket visar på en stark längtan 
efter ursprunget.  
 
Sonjas relation till föräldrarna var inte bra. Hennes föräldrar sade till henne att hon inte var 
önskad. Vi kopplar det till Eriksons fjärde stadie som handlar om konflikten arbetsflit kontra 
underlägsenhetskänslor. Blir fasen lyckad känner sig barnet kompetent och om konflikten 
löses mindre lyckat finns risken att barnet känner sig otillräckligt (Erikson 1968; Erikson, 
1969; Havnesköld/Mothander, 2002). Vi ser att Sonja inte lyckades lösa fasen på ett bra sätt, 
på grund av att hon inte fick den bekräftelsen och uppmuntran som barn behöver. Hon har 
dels på grund av det haft med sig en känsla av värdelöshet. Efter händelsen då hennes 
föräldrar berättade att hon inte var önskad har hon aldrig haft någon nära relation till någon. 
Relationen till hennes syster har inte heller varit bra, hon ser att orsaken till det är att de är 
alldeles för olika. Under den här tiden kunde hon inte heller få något stöd från övriga 
släktingar, de visste helt enkelt inte om situationen i familjen. Adoptivföräldrarnas förmåga 
och villighet att skapa ett kraftigt och tryggt nätverk runt familjen är av stor betydelse för 
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barnet då familjen kan komma att ställas mot större påfrestningar än en ”vanlig” familj 
(Landerholm, 2003). Vi ser det som att Sonjas familj inte hade ett nätverk som fanns där för 
att stötta och hjälpa. Då ingen visste om situationen i hemmet var nätverket inget som var till 
någon hjälp för Sonja.  
 
Under barndomen blev Sonja mobbad i skolan, dock såg hon den ändå som en fristad. 
Mobbningen i skolan var ett bättre alternativ än situationen i hemmet. Kopplat till KASAM 
(Antonovsky, 1991) ser vi att hon trots den låga känslan av sammanhang som mobbningen 
medförde så kände hon ändå en meningsfullhet kopplat till skolan. Då den bland annat 
fungerade som fristad från situationen hemma. Trots den ständiga mobbningen så hade hon 
några kompisar hon kunde leka med. Hennes fritid präglades av jobb, träning och kyrkan. 
Hon började tidigt arbeta för att kunna bidra till familjens ekonomi.  
 
Sonja berättar att hon minns saker före sin adoption, som skedde då hon var fem månader. 
Hon minns till exempel barnhemmet och barnskötaren. Under barndomen visste hon inte så 
mycket om sitt biologiska ursprung, hennes föräldrar berättade en historia om hennes 
ursprung för henne som senare visade sig inte vara helt sanningsenlig. Som en 
överlevnadsstrategi hittade hon på en egen historia för att skydda sig mot det brutala som 
hennes föräldrar berättade. Av sina föräldrar fick Sonja det inpräntat att hon var värdelös. Hon 
tror att barndomen har påverkat henne på så sätt att hon har svårt att skapa nära relationer med 
människor.  
 
På grund av sin fantasivärld mådde Sonja bra, när hon gick in i den kände hon sig lycklig. För 
en del adopterade kan ursprunget fungera som ett skydd i form av en positiv fantasivärld som 
plockas fram när den adopterade stöter emot problematik och svårigheter (Landerholm, 2003). 
Nu när Sonja tänker tillbaka så förstår hon att hon egentligen mådde väldigt dåligt. Hon blev 
inte sedd av sina föräldrar och kan idag se att hon blev som ett objekt för andra människor. 
Sonja berättar att hon mådde som bäst när sanningen om hennes adoption kom fram, från att 
ha levt med en lögn i så många år blev hon nu äntligen fri. Livet blev lättare för henne, då hon 
kunde distansera sig från sin adoptivfamilj på ett annat sätt. Vi tolkar det som att Sonja under 
barndomen hade en låg grad av känsla av sammanhang till exempel då hon fick höra att hon 
inte var önskad och därmed skapade hon en fantasivärld där hon fick högre grad av känsla av 
sammanhang. Det fanns dock även andra ställen där hon hade en högre grad av känsla av 
sammanhang (som inte var i fantasivärlden). Vi tänker att hon hade en högre grad av 
hanterbarhet då hon hanterade den situation hon hade, exempelvis genom att skapa sig 
fantasivärlden.  
 
5.2. Tonåren 

De som inte längtar  
 
Det var tre informanter som inte hade någon längtan efter sitt ursprung. Orsakerna till detta 
skilde sig åt. Två teman kunde urskönjas, de ointresserade och förnekaren.  

De ointresserade 
 
Viktoria och Vincent hade inget intresse i sitt ursprung under tonåren och de tänkte inte på 
det. 
 

”Jag har aldrig reflekterat särskilt mycket över att jag är adopterad” (Viktoria) 
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”Utan mer sett mig som en svensk och alla har behandlat mig som sådan” (Viktoria) 
 
Då de inte tänkte på ursprunget eller hade något intresse av det hade de inte någon önskan om 
att få mer information om sitt ursprung eller utforska den delen av sig själv 
(Havnesköld/Mothander, 2002).  
 
Relationen till föräldrarna skilde sig åt mellan de två informanterna. Vincent berättar att hans 
relation så småningom blev bättre till föräldrarna, han kände att han kunde anförtro dem mer 
saker. Viktoria däremot bråkade mycket med sin mamma. Hennes familj hade svårt att 
bearbeta sorgen efter pappan, som avled i början av hennes tonår. Relationen till hennes 
syskon blev också sämre, syskonet drog sig undan medan Viktoria var mer utåtagerande.  
 
Viktoria hade bra relationer till vänner, medan Vincent hade det sämre, särskilt under 
högstadiet då han kände sig ganska utstött. Han hade svårt att skapa nära relationer. Under 
den tiden växte han och hans barndomsvänner ifrån varandra vilket gjorde att den perioden 
blev väldigt jobbig för Vincent. Det var svårt att hantera att hans tidigare så bra vänner, inte 
längre var det. Han identifierade sig som en person som inte förtjänade att ha bra vänner. För 
att förstå personer och gruppers handlingar och hur de beter sig måste man se till samspelet 
människor emellan. Normer, rollförväntningar och status påverkar beteenden samtidigt som 
de styrs av kontexten och det sociala sammanhanget (Hwang/Nilsson, 1995). I samspelet med 
andra identifierade sig Vincent som en som inte har några vänner. Hans roll och förväntningar 
på den rollen formades utifrån den identifieringen och det var i samspelet med andra som 
detta skedde.  Han var även rädd för att få ett nej vilket påverkade hans självförtroende 
negativt. På gymnasiet blev hans självförtroende bättre. Han kände att han började hitta sig 
själv mer, vem han var och så vidare och han kände att han var omtyckt.  
 
Vincent säger att ju äldre han blivit desto mindre känsligt har det blivit att prata om att han 
har ett annat ursprung. Han berättar att han till viss del har haft ett filter som stängt ute 
negativa känslor som varit kopplat till hans ursprung. Vid de tillfällen då filtret läckt har han 
känt sig vemodig.  
 
Under tonåren mådde Viktoria för det mesta bra. Den största delen var hon glad och hade 
roligt. Det fanns dock stunder då hon mådde sämre på grund av att det hände mycket som hon 
inte kunde förstå. Vincent säger att han under högstadiet mådde relativt bra, men det fanns 
något som saknades. Han kände sig osäker och oerfaren. När han sedan började gymnasiet 
anser han att livet blev lättare. Han började då känna att han var någon och att han blev 
bekräftad som individ. Under tonåren hade Viktoria en lägre känsla av begriplighet då hon var 
med om saker som var svåra att förstå och hantera (Antonovsky, 1991), bland annat förlusten 
av hennes pappa och hur familjen påverkades av denna. Hon säger dock att hon för det mesta 
mådde bra, vilket enligt vår mening är ett tecken på hög grad av meningsfullhet och 
hanterbarhet. Vincent hade en låg känsla av sammanhang (Antonovsky, 1991). Han hade till 
exempel svårt att förstå och hantera att han inte hade kvar sina gamla vänner. Vincent hade 
inte de resurser som krävdes för skapa relationer och han definierade sig som den ensamme. 
Vidare hade han svårt att begripa och hantera sina negativa tankar kring sitt ursprung. Det var 
inte förrän i slutet av tonåren som meningsfullheten, hanterbarheten och begripligheten blev 
större, då kände han större engagemang och började bli bekräftad. 

 
 

32 



”Pusselbitar som blir en helhet” 

Förnekaren 
 
Malte längtade inte efter sitt ursprung, han hade inget behov av det. Han förnekade att han var 
adopterad under tonårsperioden, han kände sig svensk och ville även vara svensk till 
utseendet.  
 

”För jag kände mig svensk och ville vara svensk utseendemässigt också och då på något sätt ville 
man väl förneka sin koreanska ursprung” (Malte) 

 
Det hände att Malte blev retad för att han var asiat, vilket han tog illa vid sig eftersom han inte 
ville vara det.  Vi behöver andra människor för att bli människor och det är i samspelet som 
identiteten skapas. Personen behöver möta människor som personen kan spegla sig i, och i det 
mötet kan personen få en bild av vem han eller hon är och vad som kan förväntas av denne 
(Hwang/Nilsson, 1995). Vi ser det som att han inte hade någon han kunde spegla sig rent 
utseendemässigt i och få positiv bekräftelse från. I mötet med andra och särskilt då folk 
påpekade hans ursprung blev han påmind om att han var asiat, vilket han inte ville vara. Även 
i tonåren ser vi att Maltes känslor för ursprunget var av negativt slag (Havnesköld/Mothander, 
2002), han ville inte kopplas samman med sitt ursprung och i och med det längtade han inte 
heller efter det. I basaffekterna ligger det inget värde utan det är kognitiva föreställningar som 
gör att det de blir ”goda” eller ”onda” och för Malte var de tankar som väcktes när han tänkte 
på att han var asiat onda (Havnesköld/Mothander, 2002). 
 
Malte hade en bra relation till sin mamma, som han alltid har kunnat vända sig till. Till sin 
pappa hade han ingen bra relation, det var ingen pappa-barnrelation. Pappan har aldrig varit 
särskilt delaktig i hans liv. Malte och hans syskon bråkade mycket och ofta. Han kände inte 
att han hade någon att vända sig till om han behövde prata.  
 
Malte hade inte så många kompisar. Under grundskolan bodde han i ett område med en stor 
del invandrare, vilket gjorde att han upplevde att han ständigt blev påmind om att han själv 
inte såg svensk ut. Han kände att han kopplades ihop med invandrare. Forskning visar att det 
inte är helt ovanligt att adopterade vill betona avståndet mellan sig och invandrar- och 
flyktinggrupper (Brottveit, 1999 i Dalen, 2007; Dalen/Sætersdal, 1999 i Dalen, 2007; 
Irhammar/Cederblad i Selman (red), 2000 i Dalen, 2007; Irhammar/Bengtsson, 2004 i Dalen, 
2007). En orsak till det är rädslan att hamna i den minoritetsposition som invandrare i mångt 
och mycket befinner sig i. Detta kan visa sig i att den adopterade tar avstånd från sitt ursprung 
(Brottveit, 1999 i Dalen, 2007). Synen på invandrare i vårt samhälle är socialt konstruerad, de 
åsikter, tankar och förväntningar har till stor del blivit institutionaliserade. En identitetstyp är i 
och med det en produkt av ett specifikt samhälle (Berger/Luckman, 1979). Liksom tidigare 
forskning visat ville Malte inte kopplas ihop med invandrare. Kanske var det till exempel på 
grund av de förväntningar invandrargrupper kan ha på sig. I gymnasiet flyttade han och 
hamnade i en klass med majoriteten svenskar och påmindes således inte hela tiden om sitt 
ursprung. Malte berättar att när han började gymnasiet fick han ett större självförtroende, han 
trivdes i klassen, kunde smälta in och det gick bra i skolan. Han kände sig mer tillfreds med 
sig själv, konflikten med sitt utseende var inte längre lika stort. Även under tonåren tänker vi 
att Malte hade en lägre grad av hanterbarhet på grund av konflikten rörande hans utseende. I 
slutet av tonåren fick han en högre grad av känsla av sammanhang till följd av att hans 
hanterbarhet ökade. Det till följd av att hans konflikt gällande utseendet minskade och att han 
hamnade i en klass där det inte fanns så många invandrare. Malte hade hög grad av 
meningsfullhet och begriplighet, då han säger att han har mått bra psykiskt.  
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De intresserade  
 
Det var två informanter som var intresserade av sitt ursprung, dock skilde sig anledningarna 
åt. Vi kallar den ena för den nyfikne och den andre för den kulturelle sökaren. 
 
Den nyfikne 
 
Agnes längtade inte efter sitt ursprung under tonåren, men under gymnasiet träffade hon en 
annan koreanskt adopterad som berättade om sina erfarenheter om landet. Det gjorde att 
Agnes fick upp ögonen för sitt ursprung och blev nyfiken på det.  

 
”Då var det, han berättade ju om hur det såg ut och hur människorna var och  

hur hans intryck hade varit och då blev det så här att man bara, jag vill också uppleva det, men sedan kom det 
så mycket mer emellan där man kände så här nej, jag har inte tid” (Agnes) 

 
För att kunna utveckla en självständig identitet så är det viktigt att kunna ta med sig de 
erfarenheter som man gjort och göra dem till sina egna. Genom internalisering tar personen i 
fråga till sig beteenden och förhållningssätt från omgivningen, men kan fortfarande skilja ut 
varifrån de kommer. Identifikation handlar om att göra förhållningssätt och normer till en del 
av sin identitet (Wrangsjö, 2006). Vi tänker att Agnes på sin väg mot en självständig identitet 
först tog till sig personens erfarenheter och förhållningssätt rörande Korea. Vilket med tiden 
har blivit en del av hennes egen identitet. Vi tolkar Agnes intresse bland annat utifrån 
mentalisering, vi ser det som att mötet med den andra koreanskt adopterade personen 
påbörjade hennes intresse (Havnesköld/Mothander, 2002). Den bild hon fick av Sydkorea 
utifrån personens berättelse gjorde att hon lättare kunde sätta sig in i ett koreanskt 
sammanhang.      
 
Under tonåren var relationen inte bra mellan Agnes och hennes mamma. Det uppstod en 
konflikt i hur hon klädde och betedde sig. Då hon växte upp i ett litet samhälle var det även 
andras åsikter som vägdes in. Kontakten med sitt syskon var under den här tiden inte lika bra 
som under barndomen, de hade olika intressen och sågs inte så ofta.  
 
Som tonåring bråkade och slogs Agnes mycket, det var ett försvar mot kränkningar och ord 
mot henne.  
 
På högstadiet mådde hon relativt bra, hon berättar att hon vid ett speciellt tillfälle fick beröm 
för sin prestation vilket gav henne positiv bekräftelse på att även hon kunde göra saker. Under 
gymnasiet mådde hon sämre psykiskt. Det var under den perioden bland annat mycket 
påtryckningar hemifrån och hon kände att hon inte fick något stöd överhuvudtaget. Det fanns 
en hets i skolan bland tjejerna som påverkade henne negativt. Vi tänker att Agnes hade en 
relativt låg känsla av sammanhang under tonåren (Antonovsky, 1991), exempelvis bråkade 
hon mycket med sin mamma, vilket kanske fick henne att känna lägre grad av meningsfullhet 
och begriplighet. Vidare flyttade hon hemifrån på grund av situationen i hemmet, hennes 
hanterbarhet var därmed också relativt låg eftersom det var hennes sätt att hantera situationen.   
 
Den kulturelle sökaren 
 
Gordon säger att han inte hade någon längtan efter sitt ursprung, men han var intresserad av 
det och i slutet av tonåren hade han bestämt sig för att åka tillbaka till Korea. Han berättar att 
intresset för det kulturella var betydligt högre än för det biologiska ursprunget. I mitten av 
tonåren fick han förfrågningar om han ville ha hjälp med att söka upp sina biologiska 
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föräldrar, vilket han tackade nej till. Det var även under tonåren han blev intresserad av att ta 
del av det som stod i adoptionspappren.  Utifrån Gordons egen definition av längtan så 
längtade han inte efter sitt ursprung.  
  

”Jag delar upp väldigt mycket i, så längtan för mig, det känns som att det är lite mer dragning åt en dröm, 
jag skiljer väldigt mycket på dröm och mål. (…)  

Om du längtar till någonting så behöver det inte vara realistiskt, men ett mål är realistiskt…” (Gordon) 

Sett från den definition vi tar avstamp i kan det ändå ha rört sig om en längtan för honom. 
Han var intresserad och hade bestämt sig för att åka till landet, det fanns med andra ord en 
inre önskan om att få se sitt ursprungsland. Vi kopplar Gordons intresse och målsättning till 
affekten stolthet. Det handlar om inre eller yttre mål som ger en positiv bekräftelse vid 
bemästrande och den medföljande strävan efter att nå denna positiva bekräftelse 
(Havnesköld/Mothander, 2002). Vi ser att affekterna intresse och stolthet tillsammans kan 
beskriva det vi ser som Gordons längtan. Längtan efter att bejaka sitt intresse och få positiv 
bekräftelse genom att klara detta mål. Vi anser dock också att han inte längtade efter 
ursprunget om vi ser det utifrån hans definition. Gordon hade ett starkt intresse för det, men 
det innebar inte för honom en längtan.  
 
Då Gordons föräldrar gick igenom en skilsmässa tappade han kontakten med sin pappa och 
relationen blev därmed mycket sämre. Till mamman var det fortfarande väldigt bra. 
Relationen till syskonet var inte så bra. 
 
Gordon fick upp ögonen för sitt ursprung då han kom i kontakt med asiatiska kampsporter.  
Den han fastnade mest för var den koreanska nationalsporten taekwondo. Han menar att det är 
ett sammanhang där det är oerhört positivt med Korea. Alla termer uttalas på koreanska och 
man hedrar Korea genom att buga inför landets flagga. Enligt Erikson utvecklas identiteten 
både intrapsykiskt och interpersonellt samt i det kulturella sammanhanget man befinner sig i 
(Wrangsjö, 2006; Hwang/Nilsson, 1995). Vi tror att detta till stor del ligger till grund för 
Gordons identitet. Genom att han vistades i ett så pass kulturellt sammanhang och där träffade 
människor så har det utifrån Eriksons teori påverkat den han är och i och med det hans 
identitet.    
 
Han mådde väldigt bra under tonåren, dock hade de det ganska tufft ekonomiskt i familjen 
under den här perioden på grund av föräldrarnas skilsmässa, men detta var inget som 
påverkade hans psykiska mående.   Vi tolkar det som att Gordon hade en hög grad av känsla 
av sammanhang (Antonovsky, 1991), han verkade tycka att livet var meningsfullt, han hade 
ett intresse som han kunde bejaka, resurser inom sig som gjorde att han kunde hantera 
skilsmässan och en stor begriplighet inför det som skedde.   
 
De som längtar  
 
Tre informanter längtade efter sitt ursprung under tonåren, hur denna längtan såg ut skiljer sig 
åt och vi har delat in dem i tre kategorier. 
 
Den identitetssökande 
 
Nora säger att hon under den mest kaotiska identitetssökande perioden hade som mest längtan 
efter sitt ursprung. Det handlade om en längtan om att få en bekräftelse på vem hon var och 
hitta orsaker till varför hon handlade och betedde sig på vissa sätt. Individen behöver 
människor han eller hon kan spegla sig i för att kunna utveckla sin identitet, för att genom 
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andra få en bild av vem han eller hon är (Hwang/Nilsson, 1995). Vi tänker att Nora under den 
perioden inte hade några hon kunde finna den bekräftelsen från, det fanns ingen hon kunde 
spegla sig i och få ett svar på vem hon var. Dels på grund av att hon inte hade biologiska band 
till någon och dels då det var en så pass kaotiskt och sökande period. Hon har aldrig haft 
behov av att veta mer om sina biologiska föräldrar. Genom att Nora längtade som mest under 
sitt identitetssökande innebar det kanske att hon trodde att om hon visste mer om sina rötter 
skulle det ha inneburit att hon visste vem hon var. Vi kopplar detta till affektteorin. Innan 
individen hittar sig själv och en trygg identitet kommer han eller hon stöta på händelser som 
väcker affekter inombords. En del av dessa händelser kommer att väcka negativa affekter som 
signalerar att man ska ändra på någonting, vilket i sin tur bidrar till att sökandet fortsätter 
(Havnesköld/Mothander, 2002). Kanske var det så att Nora kände av dessa signaler, att hon 
behövde ändra på något och i och med det hade en längtan efter sitt ursprung eftersom hon 
trodde att den vetskapen skulle bidra till att hon hittade sig själv. 
 
Relationen till föräldrarna har varit mycket bra, men till hennes syskon var den inte så bra. 
Det har alltid varit öppet rörande adoptionen i familjen och föräldrarna har alltid uppmuntrat 
henne.  
 
I högstadiet var det mycket konflikter mellan olika grupper i skolan, det var en kaotisk period. 
På gymnasiet blev det bättre då hon började i en klass med helt nya människor. Nora tycker 
att tonåren var en jobbigare period när det kommer till hur hon såg på sig själv som adopterad. 
Det är en tid där man ska söka sin identitet och komma fram till vad man tillhör och vem man 
är. Hon säger dock att det aldrig har varit något problem med att hon har varit adopterad. 
Tankarna kring sitt ursprung var som starkast under tonårsperioden.  
 
Under tonåren mådde Nora något sämre än under barndomen och hon säger att det berodde 
mycket på identitetssökandet. Hon ville passa in och hitta de vänner just hon ville vara med. I 
slutet av tonåren kände Nora att hon hade hittat sig själv och var trygg i sin identitet. Vi tänker 
att Nora hade en lägre grad av begriplighet under tonåren (Antonovsky, 1991) eftersom hon 
tyckte att identitetssökningen var jobbig, det var saker som var svåra att förstå. Hon hade dock 
en större känsla av hanterbarhet, då hon kunde hantera situationen. Nora hade en hög grad av 
meningsfullhet i och med att hon såg det meningsfullt att engagera sig i sitt liv och de val av 
exempelvis vänner hon gjorde. Hon ser inte att tonåren var meningslös utan problematiken 
som följde var en del i att bli vuxen. 
 
Den rotlösa 
 
Sonja längtade konstant efter sitt ursprung. Längtan efter sin biologiska mamma har alltid 
funnits med, men nu väcktes även andra intressen som till exempel för kulturen och maten. 
Under tonåren sökte Sonja sig till fler saker som hörde hennes ursprung till, exempelvis 
provade hon koreansk mat och hon umgicks med vänner med asiatiskt utseende. Det fanns 
mer glädje i den längtan hon hade. Då Sonja inte fick en trygg anknytning eftersom hennes 
föräldrar under uppväxten inte såg henne sökte hon sig istället till personer och sammanhang 
där hon fick bekräftelse. Det gjorde att hon kunde tillfredsställa lite av den längtan hon kände 
efter sitt asiatiska ursprung. Vi ser att hon kopplade samman tankarna om sitt ursprung och 
det asiatiska hon upplevde till affekterna glädje, intresse och stolthet (Havnesköld/Mothander, 
2002). Det var något hon kände att hon ville ta mer del av eftersom det var detta som var 
meningsfullt för henne.   
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Under tonåren var Sonja nästan aldrig hemma så hon hade i stort sett ingen relation med sina 
föräldrar, detsamma gällde till hennes syster. Hon hade en bra relation till vänner. Hennes 
pojkvän och hans familj hade hon även en bra relation till och hos dem kände hon att hon blev 
sedd.  
 
Sonja kände sig väldigt ensam i sina frågor och tankar kring sin adoption. Hon hade till 
största delen vänner med asiatiskt utseende. Hon säger att det var väldigt bra för hennes 
identitetsutveckling, tillsammans med dem kunde hon känna att det var okej att vara asiat. För 
att individen ska kunna utveckla sin självkänsla och jaguppfattning och därmed sin identitet, 
krävs en grupp och dess normer, roller och målsättningen där han eller hon kan spegla sig och 
få bekräftelse (Hwang/Nilsson, 1995). På grund av att man har ett utseende som skiljer sig åt 
från majoriteten i landet kan man känna att man avviker och sticker ut (Landerholm, 2003). 
Sonja hade funnit en grupp där hon kunde utveckla sin självkänsla och identitet.  
 
Det var först i senare tonåren som hon fick reda på sanningen om sitt ursprung, då hon krävde 
ut sina papper.  
 
Hon trivdes i skolan, dock fick Sonja ständigt höra hemifrån att hon var värdelös och att hon 
inte skulle klara av det, vilket i sin tur påverkade hennes skolresultat negativt. Genom att man 
socialiseras in i samhället utvecklar man ett subjektsjag och ett objektsjag. Objektsjaget syftar 
till det barnet har tagit till sig av andra, den bild barnet fått av sig själv från andra. 
Subjektsjaget däremot är det som gör personen till en egen individ. När man har utvecklat det 
har man förmågan att själv avgöra sina ställningstaganden och val (Hwang/Nilsson, 1995). Vi 
tänker att Sonja införlivade det hon fick höra av sina föräldrar och hade ännu inte förmågan 
att stå emot detta. Hon berättar att i första delen av tonåren mådde hon inte särskilt bra, på 
grund av familjeförhållanden, perioden präglades av ett ständigt sökande efter någon att 
identifiera sig med. Eriksons femte fas handlar just om detta, att försöka få ihop de roller och 
identiteter som man prövar under den här perioden till en trygg identitet (Erikson, 1968; 
Erikson, 1969; Havnesköld/Mothander, 2002). Under den senare delen mådde hon betydligt 
bättre, då säger hon att hon var rotad. I tonåren blev Sonja utsatt för en hemsk upplevelse 
vilket fick sina effekter i slutet av tonåren då hon blev väldigt sjuk. Vi tänker att Sonja på det 
hela taget hade en låg känsla av sammanhang (Antonovsky, 1991). Situationen i hemmet 
gjorde att hon mådde dåligt. Hennes hanterbarhet av det var dock större, eftersom hon hittade 
sätt att bemästra detta på, till exempel vara hemma hos sin pojkväns familj och umgås med 
andra asiater. De bidrog till att livet kändes meningsfullt. Vi ser dock att relationen till hennes 
familj och påtryckningar därifrån påverkade henne väldigt negativt och hon hade bland annat 
svårt att hantera detta när det kom till skolan då hon identifierade sig som en värdelös person.  
 
Uppsökaren 
 
I slutet av tonåren började Hugo bli intresserad av sitt ursprung och något år senare började 
han leta efter sin biologiska familj. Irhammar använder sig av begreppet yttre sökare för de 
som är intresserade av sitt biologiska ursprung och där det även fanns en vilja att aktivt söka 
mer information kring det (Irhammar, 1997). Han var intresserad av landet och det var tanken 
på att han kunde ha varit kvar i landet som gjorde att han blev intresserad av Korea.  
 

”… jag kunde ju ändå ha bott där (…) tänkte man att man ville åka tillbaka,  
hur det hade kunnat varit” (Hugo) 

 
Det Hugo längtade efter mest var sina syskon eftersom han aldrig hade haft några i Sverige 
och han visste att han hade det i Korea. Samtidigt som han väldigt gärna ville träffa sin 
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biologiska familj var det även det han längtade minst efter, då det fanns en rädsla inför mötet. 
Vi kopplar ihop Hugos längtan med begreppet mentalisering. Hans längtan byggde på att han 
satte sig in hur det exempelvis hade kunnat vara att ha syskon och relationen han skulle kunna 
ha haft med sin biologiska familj (Havnesköld/Mothander, 2002). Längtan låg mycket i 
saknaden efter hans biologiska syskon.    
 
Hugos relation till sina adoptivföräldrar var bra, han har alltid känt att han har kunnat prata 
med dem. 
 
Han säger att relationen till vänner blev sämre i tonåren, han tror att det beror på att han var 
en sådan stark ledartyp och uppfattades av andra som för krävande. I och med att han satsade 
på en sport fick han vänner där istället. Hugo har inte haft några problem med att vara 
adopterad och han har aldrig blivit retad. Han säger också att i och med att det kom många 
invandrare i högstadiet så var han inte längre den enda med utländskt utseende, och blev i och 
med det mer accepterad. Han poängterar dock att han aldrig känt sig oaccepterad innan heller. 
Brottveit skriver att det finns en tendens att adopterade försöker hålla ett avstånd mellan sig 
och invandrar- och flyktinggrupper då de inte vill hamna i den minoritetsposition som dessa 
många gånger befinner sig i (Brottveit, 1999 i Dalen, 2007). Detta var dock inte något Hugo 
tenderade att göra. 
 
Hugo har alltid trivts med livet, dock mådde han lite sämre under tonåren på grund av konflikt 
med kompisar och press i skolan, och det var saker som var svåra att hantera. Överlag finner 
vi att Hugo har haft en stor grad av känsla av sammanhang (Antonovsky, 1991) och han har 
trivts med sitt liv. Hans konflikt med hans vänner gjorde dock exempelvis att han under den 
perioden fick en lägre känsla av begriplighet. Han var först inte riktigt på det klara med vad 
som egentligen skedde. I och med att det var något som var svårt att hantera fick han således 
även en lägre grad av känsla av hanterbarhet.  
 
5.3. Vuxenlivet 
 
De som inte längtar  
 
Det är tre informanter som idag inte längtar efter sitt ursprung. Två kategorier kunde ses, den 
ointresserade och de icke utforskande. 
 
Den ointresserade 
 
Viktoria har inget intresse alls kring sitt ursprung. Hon är dock intresserad av landet Korea, 
men känner inget speciellt för det. Vi tänker att hon är lika intresserad av Korea så som hon 
skulle kunnat vara av Spanien eller Chile. Viktoria har varit tillbaka i Korea under en kortare 
tid och hon fick då en impuls att söka upp sin biologiska familj, men det blev inget av det då 
hon inte planerat det innan sin resa dit. Viktoria tror inte hon kommer försöka söka upp dem 
senare heller då hon inte känner något behov av det. En faktor som påverkat varför hon inte 
längtat efter sitt ursprung är att ingen har lagt någon större vikt vid att hon är adopterad, hon 
har känt sig som alla andra. I det intresse hon har kring Korea ligger inga affekter som berör 
henne känslomässigt i den bemärkelse att hon varken får en känsla av att hon ska åka dit för 
att bejaka sig själv eller inte heller att hon ska ta avstånd från det, hon har ett mer neutralt 
förhållningssätt till landet Korea (Havnesköld/Mothander, 2002).    
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Viktoria har relativt bra relation med sin mamma, hon har daglig kontakt med henne, men 
ingen kontakt med sitt syskon.  
 
Viktoria berättar att hon idag är nöjd med sitt liv och vem hon har blivit. Hennes liv som 
adopterad har varit ungefär detsamma som hennes svenskfödda vänners. Vi ser att Viktoria 
har en stor grad av känsla av sammanhang (Antonovsky, 1991). Hon är nöjd med livet och 
hur hon har det.   
 
De icke utforskande 
 
Det är två informanter som säger att deras icke längtan beror på att de idag är nöjda med sin 
tillvaro. Nora känner att hon är mer trygg med sig själv och inte är i behov av att fylla ut något 
tomrum. 
 

”… och jag har inget behov av att fylla ut något sådant tomrum med någon sådan information” (Nora)  
 
Varken Nora eller Gordon har behovet av att utforska sitt ursprung mer. Affekten intresse 
utgår bland annat från behovet av att behöva något (Havnesköld/Mothander, 2002). Vi tolkar 
det som att eftersom de inte har något intresse av att söka mer information om deras ursprung 
finns det heller inget behov av det hos dem. Därmed finns det ingen längtan.   

Nora tror inte att det skulle påverka henne så mycket att veta mer om sitt biologiska ursprung 
utan i sådana fall snarare vara en belastning för henne. Gordon har kontakt med sin biologiska 
familj och är nöjd med det, men han längtar inte efter dem, utan är nöjd med hur de har det 
och den relation de har. Gordon ser inte att det finns några speciella faktorer i hans liv som 
har påverkat hans längtan efter sitt ursprung. Nora däremot säger att identitetssökandet under 
tonåren påverkade hennes längtan. Hon tror att på grund av att hon var labil psykiskt i tonåren 
efterfrågade hon sitt ursprung mer.  
 

”… jag tror inte det är det som har gjort att jag mått dåligt, utan det är det andra  
då man är mer labil psykiskt att man då efterfrågar ursprunget mer, 

att snarare på det sättet än vice versa” (Nora) 
 
Båda informanterna har fått bättre relation till sina syskon när de har kommit in i vuxenlivet.  
 
De säger att relationen med deras vänner är bra. De flesta av Gordons nära vänner är 
adopterade från Korea och han ser det som något positivt då de kan dela erfarenheter med 
varandra, exempelvis hur det är att vara adopterad i Sverige.  
 
Nora är idag trygg i vem hon är. Hon vet vilka hennes vänner är och hon känner sig väldigt 
nöjd med dem. Även Gordon är trygg i vem han är, han ser sig själv idag som en adopterad 
Korean.  

 
”… min identitet är som adopterad korean” (Gordon) 

 
Han har insett att han aldrig kommer bli hundra procent svensk men inte heller hundra procent 
korean. Det kan kopplas till Dalens och Sætersdals tankar kring etnisk identitet 
(Dalen/Sætersdal, 1999 i Dalen, 2007). Vi tolkar det som att Gordon är trygg i sin etniska 
identitet. Han har ett bra förhållningssätt till sitt utseende och han är medveten om vilka för- 
och nackdelar det för med sig. Vidare är hans kultur och bakgrund en naturlig del av hans liv.  
Att utveckla en självständig, trygg och stabil identitet sker utifrån internalisering och 
identifikationsprocesser (Wrangsjö, 2006). Vi ser det som att Gordon har tagit till sig 
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beteenden och förhållningssätt och så vidare från det samhälle han har socialiserats in i samt 
de upplevelser och erfarenheter han har från sitt ursprungsland. Han har nu fört detta samman 
och har gjort dem till en del av sig själv och identifierar sig nu som en hybrid av dessa två.  Vi 
finner att såväl Nora som Gordon har hög grad av känsla av sammanhang (Antonovsky, 
1991), de är tillfreds med livet och mår bra. 
 
Idag vet Gordon allt om sin biologiska familj, han har träffat dem några gånger och han har 
kontinuerlig kontakt med dem. Det var inte han som sökte upp dem, utan tvärtom. Det skedde 
genom att han var med i koreansk media och de där såg honom.  

Gordon ser inte att det finns en koppling mellan hur mycket man längtar eller hur intresserad 
man varit av sitt ursprung och hur man mår psykiskt. Han menar att det snarare finns en 
koppling mellan hur man hanterar sin längtan och hur man mår. 
 
Den intresserade  
 
Det är en informant som idag är intresserad av sitt biologiska ursprung. 
 
Tänkaren 
 
Vincent säger att han inte längtar efter sitt ursprung, men han tänker dock ibland på det. Då 
handlar det om att han skulle vilja veta hur hans koreanska släktingar har det och om de mår 
bra. Han poängterar dock att han inte är så pass intresserad att han kommer ta reda det. 
Vincent kan ses som en inre sökare då han inte har intresse av att aktivt söka mer information 
om sitt ursprung (Irhammar, 1997). Han säger vidare att han för tillfället inte har något 
intresse av att söka upp sina biologiska föräldrar, utan det är mer landet som han är intresserad 
av. Han vill ta del av det land där han är född och den kultur han kommer ifrån. På ett sätt är 
detta en del av honom.  
 

”för att det är ju ändå i det landet jag är född och det är där 
 jag hade bott, och den kulturen jag hade varit en del av” (Vincent) 

 
Vincents intresse ligger i den glädje han finner i att bejaka sig själv. För att bli den här 
personen han verkligen är vill han ta del av sitt ursprung. Det är affekterna glädje och intresse 
som signalerar att han ska fortsätta att ta del av sitt ursprung (Havnesköld/Mothander, 2002). 
Utifrån vår definition tänker vi att han längtar efter sitt ursprung eftersom han har ett inre 
behov av att bejaka det. Vincent säger att han har en dubbel identitet. Tidigare kunde han 
skämmas lite för sitt koreanska ursprung, medan det nu är roligt och intressant. Samtidigt som 
han säger att han i själen är svensk så har han börjat vilja bejaka sitt ursprung.  

 
”mitt yttre är ju koreanskt, men i själen är jag ju ursvensk… 

men jag har börjat att mer o mer bli nyfiken och bejaka mitt koreanska ursprung” (Vincent) 
 
Samtidigt som personligheten och identiteten växer fram genom intrapsykiska processer 
spelar även mötet med andra människor och samhället stor roll (Wrangsjö, 2006; 
Berger/Luckman, 1979; Hwang/Nilsson, 1995). Vi tolkar det som att genom möte med andra 
har Vincent kommit fram till att det numera är roligt och intressant att ha ett koreanskt 
ursprung. Vincent säger att han idag mår psykiskt bra och att han är relativt nöjd med sin 
tillvaro.  Det beror bland annat på att han vet vem han är och vad han vill göra. Vi tolkar det 
som att Vincent har en hög grad av känsla av sammanhang (Antonovsky, 1991) han mår bra 
och är relativt nöjd med hur han har det. 
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Relationen till familj och vänner är bra, men de har inte kontakt lika ofta. 
 
Vincent säger att den faktor som kan ha påverkat hans intresse genom livet är att han inte vill 
förneka någon del av sig själv.  
 
Han tror inte att det finns någon koppling mellan psykisk hälsa och längtan. 
 
De som längtar  
 
Det är fyra informanter som idag längtar efter sitt ursprung. Två av dem längtar efter det 
kulturella medan de andra två längtar efter såväl det biologiska som det kulturella.  
 
De kulturella sökarna 
 
Agnes är idag mycket intresserad av sitt ursprung. Idag kan hon känna sig stolt över att vara 
från ett annat ursprung och inte se likadan ut som majoriteten i landet.  
 

”… att man känner att man är stolt över det, att man är av ett annat ursprung…” (Agnes) 
 
Vi utvecklar vår identitet i samspel med andra människor (Hwang/Nilsson, 1995). Genom att 
träffa andra adopterade har hennes intresse växt mer och mer och efter att ha besökt landet 
under några dagar fick hon känslan av att ha kommit hem.  
 

”… åkte vi till Korea (…) och det var jättekul (…) var det ändå såhär man kände att 
 man hade kommit hem på något sätt…” (Agnes) 

 
Hon berättar att hon tyckte sig känna igen ljud och dofter och det var en skön känsla att känna 
att man liknar alla andra. Även Hugo längtar efter landet, kulturen, människorna och se hur 
det är där. Han tycker att det är ett spännande land och att det är en del av hans ursprung. 
Agnes berättar att hon gärna skulle vilja flytta tillbaka till Korea någon gång. Kanske inte 
permanent men för en tid. Hon säger att desto mer hon lär känna kulturen desto mer tänker 
hon på den och längtar efter den. Det handlar om en längtan efter att få vara i landet, att bo 
där, äta koreansk mat och så vidare. Både Agnes och Hugo har träffat sina biologiska mödrar. 
Hugo säger att orsakerna till varför han ville söka upp sina biologiska rötter var för att se hur 
hans biologiska föräldrar såg ut och för att han ville träffa dem. Efter mötet började de ha 
kontakt, men har det inte idag. Han säger att det inte gör så mycket, för honom är de inte 
speciella. Agnes berättar att det inte är någon annan i hennes biologiska familj som vet att hon 
har träffat mamman, då de inte vet att hon existerar. 
 
Hugo kan inte se några specifika faktorer som har påverkat längtan, utan intresset har växt 
fram. Agnes säger att det som påverkat att hennes längtan har växt sig så stark är för att hon 
varit tillbaka till Korea, vilket gör att hon längtar mer. 

 
”Ja, jag tror att ha varit tillbaka gör att man längtar mer…” (Agnes) 

 
Agnes känner en glädje vid tanken på hennes ursprung och det ger henne en stor längtan av att 
ta mer del av det. Desto mer hon hör om Korea och tar del av landet desto mer säker blir hon i 
sin identitet. Om vi kopplar affekten stolthet till längtan i detta fall kan vi se att Agnes känner 
en stolthet över att vara en del av Korea och strävar därmed efter att söka sig till landet och 
sammanhang som är kopplat till det (Havnesköld/Mothander, 2002). Vi tolkar även att hennes 
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längtan är kopplad till mentalisering, då hon vill bosätta sig i Korea ett tag. Hon har en bild av 
att det kan vara något positivt för henne. Hon har skapat sig en bild av hur livet i Korea kan se 
ut (Havnesköld/Mothander, 2002). Vi kopplar i Hugos fall längtan till affektteorin. Känslan 
av att ha ett intresse är i sig en motiverande faktor som signalerar ut att man ska fortsätta 
(Havnesköld/Mothander, 2002) och i Hugos fall handlar det om ett behov av att utforska sitt 
ursprung då det är en del av den han är.   
 
Hugo har idag lika bra relation till föräldrarna som han alltid har haft. Agnes säger att 
relationen till hennes föräldrar och sitt syskon idag är bättre. Relationen till hennes mamma är 
dock fortfarande inte helt bra. 
 
Agnes har blivit utsatt för sexuella trakasserier på grund av sitt asiatiska ursprung. Enligt 
Signell är det inte helt ovanligt att kränkningar sker mot asiatiska kvinnor på grund av att de 
skiljer sig utseendemässigt från majoritetsbefolkningen (Signell i Signell/Lindblad, 2006).  
 
Hugo mår bra och är nöjd med tillvaron, han tycker inte att det finns några direkta problem i 
livet. Agnes mår också bra, dock skulle hon må bättre om hennes mamma kunde stå upp för 
henne. Hon upplever att det finns fler positiva än negativa saker när det gäller hennes 
asiatiska utseende och hon har aldrig blivit diskriminerad på grund av det. Det finns dock 
studier som visar att det sker en diskriminering av adopterade på den svenska 
arbetsmarknaden. Om man skiljer sig utseendemässigt från majoritetsbefolkningen är det tio 
procentenheter större risk att man är arbetslös (Rooth, 2001). Gällande Anges stämmer inte 
detta eftersom hon aldrig blivit diskriminerade på grund av hennes utseende. Hugo ser vi har 
en stor känsla av sammanhang (Antonovsky, 1991) eftersom han mår bra och är så nöjd med 
tillvaron. Vi tänker att Agnes också har en hög grad av känsla av sammanhang (Antonovsky, 
1991) dock kanske hon har en lite lägre känsla av begriplighet gällande situationen med 
hennes mamma, hon vill att hon ska stå upp för henne vilket hon i dagsläget inte gör. 

Hugo och Agnes ser ingen koppling mellan hur de har mått och hur de har längtat.  
 
De kulturellt och biologiskt sökande  
 
Sonja längtar konstant efter sitt ursprung. Det handlar om längtan både efter det kulturella, så 
som mat, musik och landet, och efter det biologiska. Sonja letar efter sina biologiska föräldrar 
och önskar att hon en dag ska få träffa dem. Hon vill ha svar på hur hennes biologiska 
ursprung ser ut. Malte har idag accepterat att han är adopterad. Han har idag en önskan om att 
hitta tillbaka till sina biologiska rötter och skulle gärna vilja flytta till Korea. Han har idag inte 
samma konflikt mellan sitt svenska inre och sitt koreanska yttre.  
 

”Jag har inte samma konflikt (…)  
när det gäller (…) svensk och korean” (Malte) 

 
Det Malte längtar efter mest är att få komma till ett ställe där han utseendemässigt kan smälta 
in i mängden.  
 

”… så jag längtar komma till ett ställe där man smälter in, 
där jag smälter in, utseendemässigt smälter in” (Malte) 

 
Vi ser att både Sonja och Malte kopplar samman tankarna om sitt ursprung till affekterna 
glädje och intresse (Havnesköld/Mothander, 2002).  För Sonja är detta en så stor del av henne 
och därför längtar hon så mycket efter det. I stort sett allt som rör hennes ursprung innebär 
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glädje för henne, vilket i sin tur innebär ännu mer längtan efter ursprunget. För Malte handlar 
det snarare om att han känner en glädje inför att kunna smälta in i mängden. Vidare har han en 
bild av hur det kan komma att bli när han kommer till Korea och att det exempelvis kommer 
bli lättare i skapandet av relationer.  
 
Sonja har hemlängtan till Sydkorea varje dag. Ett av hennes mål är att bosätta sig i landet, 
kanske inte för alltid, men under en period. Hon vill känna av och leva i sin kultur. När Sonja 
för första gången var tillbaka i Korea så beskriver hon att det var som att komma hem. Hon 
kände igen dofter och ljud. Hon säger att hon har rotat sig mer i den koreanska kulturen, i 
sättet att leva och tänka och vara.  
 

”… första gången jag var i Korea (…) och man kände alla dofter,  
allting och då var det att komma hem” (Sonja) 

 
Sonja har under en lång tid inte haft kontakt med sina adoptivföräldrar och idag sker 
kontakten på hennes villkor. Hon har i dagsläget ingen kontakt med sitt syskon. Malte har 
idag en lite bättre relation till sin mamma än vad han hade i tonåren. Han har fortfarande 
ingen speciellt nära relation med sin pappa. Relationen till syskonet är lite komplicerat då 
syskonet ibland är sjukt och det då är svårt att ha en relation till denne.  
 
Rooth skriver att det finns ett samband mellan ankomstålder och risken för arbetslöshet. Är 
man över ett år när man blir adopterad är det större risk att man bli arbetslös i vuxenlivet 
(Rooth, 2001). Malte berättar dock att han aldrig känt sig diskriminerad för att han har varit 
korean.  
 
Idag mår Sonja bra, när hon reflekterar över sitt liv är hon imponerad över att hon har 
överlevt. Hon har idag funnit vem hon är och sin identitet. Idag är hon nästan helt fysiskt 
frisk. Sonja säger att då hon blev sjuk i tonåren valde hon detta, för hon hade ett behov av att 
bli omhändertagen. Malte säger att hans psykiska mående går upp och ner, ibland kan han må 
väldigt bra, ibland kan han må sämre. Sonja säger att hon kopplar sin adoption till hennes 
svårigheter att få nära relationer. Hon har svårt att släppa någon nära inpå livet. Rädslan av att 
bli övergiven finns alltid där. Hennes uppväxt och situationen i hennes familj är den faktor 
som påverkat hennes längtan mest. Sonja ser vi har stor grad av meningsfullhet och 
begriplighet (Antonovsky, 1991), hon mår bra och ser ljust på livet. Hennes känsla av 
hanterbarhet är dock lägre i och med att hon till exempel har svårt att släppa någon nära inpå 
och är rädd för att bli övergiven igen. Hon ser sig kanske inte ha de resurserna som krävs för 
att hantera sådana saker. Vi tolkar det som att Malte har stor grad av meningsfullhet och 
begriplighet då han ser ljust på framtiden och planerna han har känns meningsfulla. Hans 
känsla av hanterbarhet är periodvis lägre eftersom han ibland inte kan hantera saker som sker 
och då mår sämre psykiskt.  
 
Sonja kan se en koppling mellan hur hon har mått psykiskt och hennes längtan, men att det 
kan se olika ut i olika perioder, exempelvis är längtan idag mer kopplad till positiva känslor 
medan den i barndomen var kopplad till mer negativa. Även Malte ser att det finns en 
koppling mellan det psykiska måendet och längtan, han säger att han mår sämre när han 
tänker på sina biologiska föräldrar än när han tänker på det mer kulturella. 
 
5.4. Sammankopplande Analys 
 
Vi ska här svara på de frågeställningar vi har för att få svar på vårt syfte, vilka är; 
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– Hur har adopterades upplevelser i barndom, tonår och vuxenliv påverkat längtan eller inte 
längtan efter ursprunget? 
 
– Finns det någon koppling mellan att längta eller att inte längta efter sitt ursprung och 
psykisk hälsa? 
 
Utifrån det resultat vi har kommit fram till har vi valt ut ett antal faktorer som vi tror kan 
påverka att en längtan eller inte längtan finns efter ursprunget. Faktorerna vi har valt är 
relationen och öppenheten rörande adoptionen i familjen, identifiering, intresseskapande och 
längtan. Dessa kommer att presenteras och diskuteras. Vi valde familj och skola i och med att 
de har så stor betydelse för individen. Det är i mötet med bland annat dessa som personen 
socialiseras in i samhället, och i och med det påverkar de individen i dess identitetsutveckling. 
Identifiering har vi med då det handlar om vem man är och vill vara och då informanter själva 
har tagit upp det som en faktor som påverkat. Intresseskapande har vi valt att ha med då det 
framkommit i intervjuerna som faktorer som startat intresset efter ursprunget. Längtan valde 
vi för att se om det finns något samband mellan om man längtat eller inte längtat under livet 
och om man längtar eller inte längtar idag. Vi nämner även de faktorer som informanterna 
själva sagt har påverkat eftersom det tydligt visar på hur det kommer sig att en del längtar och 
andra inte. Vidare kommer vi, utifrån vår egen tolkning, se om det finns någon koppling 
mellan att längta eller att inte längta efter ursprunget och psykisk hälsa. 
 
Relationen och öppenheten rörande adoptionen i familjen 
 
När det gäller relationen till adoptivfamiljen är det väldigt individuellt hur det har påverkat 
informanterna. Vi har kommit fram till att det inte helt går att koppla till om man längtar efter 
ursprunget eller inte. Det kopplar vi till forskning av Müller och Perry som visar att det inte 
finns något samband mellan att vara intresserad av sitt ursprung och ha dåliga relationer till 
adoptivfamiljen (Müller/Perry, 2001 i Cederblad, SOU 2003:49). Undantagsfall gäller i vår 
studie Sonja där det är en tydlig faktor som har påverkat längtan då hon har haft det så pass 
dåligt i sin adoptivfamilj. Familjen påverkar dock givetvis informanterna bland annat i och 
med att de socialiserats in i samhället till stor del med hjälp av familjen. Vi kan dock inte 
exempelvis säga att om de adopterade har haft en bra relation med sina föräldrar så längtar de 
efter ursprunget, eller tvärtom. Utifrån detta kan vi inte koppla denna faktor till längtan. De 
flesta av informanterna har idag en bra relation till sina föräldrar, inte heller här kan vi se 
något samband mellan det och huruvida de längtar eller inte längtar.  
 
För en del av våra informanter verkar det inte som att deras pappor har varit särskilt 
närvarande, då de inte har nämnt honom. Vi är medvetna om att vi inte har någon stark grund 
för detta, mer än att de inte har nämnt dem. Det skulle kanske kunna ha varit en faktor som 
bidragit till längtan eller inte längtan, men detta är inte något vi kan se utifrån vårt resultat.  
 
Något vi kunnat se är att samtliga informanter någon gång under livet har haft dåliga 
relationer till sina syskon. Att detta är en faktor som påverkat längtan eller inte är dock inget 
vi kan se. En del har längtat och andra inte. För en del av informanterna har relationen till 
syskonen blivit bättre, men vi kan inte heller utifrån det dra den slutsatsen att det har påverkat 
deras längtan eller inte längtan. Det vore dock möjligt för vidare forskning att belysa området 
adopterade och deras relation till syskon.    
 
Öppenheten kring adoptionen kan vi inte se är en faktor som påverkar om man längtar efter 
ursprunget eller inte. Det har varit öppet i alla familjer utom i Sonjas och då det är en del som 
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har längtat och en del som inte har längtat kan vi inte se att det skulle vara en faktor som 
påverkar förhållningssättet. För Sonja var bristen på öppenhet kanske en bidragande faktor till 
hennes längtan, hon hade kanske velat få veta mer om sitt ursprung. I hennes fall handlade det 
dock troligen mer om hela situationen i hemmet och inte just en specifik faktor. Givetvis kan 
det ha varit en faktor för någon annan också, men vi kan i sådana fall inte säga för vem eller 
på vilket sätt. 
 
Skolan  
 
Vi ser att skolan och de vänner man har skulle kunna vara en påverkande faktor till om man 
längtar eller inte. Vi kan dock inte se några generella samband mellan situationen i skolan och 
relationen till vänner och om man längtar efter sitt ursprung eller inte. För någon informant 
kan det vara så att när personen har längtat har det varit en sämre situation i skolan och bland 
vänner, medan det för någon annan har varit tvärtom. Vi kan heller inte se att det är just 
skolan och vännerna som är den påverkande faktorn till att personen har längtat eller inte. 
Kanske kan det dock vara en del av längtan eller inte längtan, då det kan vara en del av allt 
som påverkar. För Malte ser vi kanske tydligast att detta eventuellt kan ha varit en påverkande 
faktor till hans nuvarande längtan. Vi ser att hans bättre självförtroende under tonårens senare 
del kan ha varit som en start för den process som har tagit honom dit han är idag, när han nu 
inte längre förnekar sitt ursprung utan längtar efter det. Självförtroendet grundar sig mycket i 
att han trivdes bättre i skolan, det gick bättre för honom och han var tillfreds med sina vänner.   
 
Givetvis kan informanternas nuvarande sysselsättning också eventuellt kunna vara en del i 
påverkan av deras längtan eller inte längtan, men vi har inget underlag för att säga något om 
detta.  
 
Identifiering 
 
Här menar vi såväl en önskan av att ha någon att identifiera sig med och om man till exempel 
väljer att umgås med andra med asiatiskt utseende. Det här är inte en faktor som påverkat alla 
informanter, men vi kan se att det finns ett samband hos några av dem. Deras längtan är 
exempelvis kopplad till att de skulle vilja ha någon att identifiera sig med, smälta in i 
mängden och att de söker sig till andra med asiatiskt utseende. Under barndomen och tonåren 
var det exempelvis kollisionen mellan Maltes inre och yttre som gjorde att han förnekade sitt 
ursprung. Idag har han kommit över den konflikten och det är just längtan efter att identifiera 
sig med andra och smälta in i mängden som gör att han vill ta del av sitt ursprung. Vi ser till 
viss del att orsaken till att Malte inte längtade var för att han inte vill identifiera sig med sitt 
ursprung. För Nora finns också sambandet, att vilja ha någon att identifiera sig med för att få 
svar på vem man är och längtan. Det var under tonårens identitetssökarperiod som hon hade 
en längtan efter sitt ursprung. Vi tänker att för Vincent så ser sambandet ut på följande sätt: då 
han under barndomen inte ville se annorlunda ut hade han även tankar om hur det skulle 
kunna ha varit i Korea. Där skulle han kanske inte behövt tänka på att han såg annorlunda ut. 
När han senare blev mer säker i sig själv och inte tyckte att det var lika känsligt att någon 
påpekade hans ursprung hade han inte längre lika stort intresse av Korea. Han hade kanske nu 
inte det behovet av att tänka på det. Vi är medvetna om att han aldrig har längtat, men vi har 
valt att ta med det här exemplet eftersom det för andra i liknande situationer kanske skulle 
kunna ha inneburit en längtan efter ursprunget och då vi ser att det skulle kunna vara en 
påverkande faktor.  
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Intresseskapande  
 
För några av informanterna har specifika händelser bidragit till att ett större intresse har 
väckts kring ursprunget. För Agnes så innebar mötet med en annan adopterad korean att 
intresset av ursprunget startade och påbörjade processen till dagens längtan. Desto mer hon 
varit tillbaka i Korea desto mer längtar hon efter sitt ursprung och genom att träffa andra 
adopterade har också intresset växt. Genom att Gordon kom i kontakt med takewondon så 
blev han mer intresserad av Korea och det var också startpunkten för hans väg mot att ta till 
sig landet och göra det till en del av sin identitet. Enligt Gordon har han dock aldrig längtat 
efter ursprunget. Vi tar dock med detta exempel för att utifrån den definition av längtan vi 
använder oss av i studien så anser vi att Gordon längtade11.  
 
Längtan 
 
Vi kan inte se något generellt samband mellan hur längtan eller inte längtan under barndom 
och tonår har påverkat det nuvarande i vuxenlivet. Vi kan dock se en röd tråd hos de enskilda 
informanterna. För Agnes så har hennes intresse under livet växt och idag har hon en stor 
längtan efter ursprunget. För Malte kan vi se att de perioder där han inte längtade var det till 
följd av att han inte var tillfreds med sig själv och idag när han har bättre självförtroende och 
är mer säker i sig själv har han fått en längtan efter Korea. För Nora handlade hennes intresse 
och längtan efter ursprunget om sökandet efter vem hon var. Idag vet hon vem hon är och har 
därmed inget behov av att längta.  
 
Informanternas egna faktorer 
 
Här redovisas de faktorer som informanterna själva anser har påverkat deras längtan eller inte 
under livet. 
 

• Att ingen lade någon större vikt vid att informanten var adopterad. Hon har alltid känt 
sig som alla andra. Detta har påverkat att hon inte har längtat. 

• Identitetssökandet påverkade att det fanns en längtan. 
• Längtan har påverkats av att vara tillbaka till Korea och genom att träffa andra 

adopterade. Desto mer detta har skett desto större längtan.  
• Önskan om att smälta in utseendemässigt har påverkat att en längtan finns. 
• Uppväxten och situationen i familjen påverkade att informanten längtade. 
• Några informanter kan inte se några speciella faktorer som påverkat deras längtan eller 

inte längtan. 
 
Psykisk hälsa 
 
Viss forskning visar att det finns ett samband mellan att vara adopterad och att utveckla 
psykiska problem, exempelvis visar kliniska studier att det är vanligare bland adopterade med 
kriminalitet och att vårdas på sjukhus för psykiatrisk sjukdom. Forskning visar att det är tiden 
före adoptionen som påverkar. Forskning visar dock att det endast är ett fåtal av alla 
internationellt adopterade som drabbas (bland annat Cederblad, SOU 2003:49; Hjern med 
flera, 2002; Lindblad med flera 2003). Våra informanter tillhör inte den grupp som har 
drabbats av detta. Det finns enligt forskning ett samband mellan adoption och psykisk hälsa, 
vi ville med den här undersökningen vidga detta och se om det finns ett samband mellan 

                                                 
11 Se sidan 35 
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psykisk hälsa och längtan eller inte längtan efter ursprunget. Om de längtat eller inte längtat 
på grund av hur de har mått.  
 
Vi har kommit fram till att man inte kan säga att den kopplingen finns. Återigen kan vi inte 
generellt säga att det finns en koppling mellan psykisk hälsa och om informanterna längtar 
eller inte. Viktoria har för det mesta mått bra genom livet, men haft perioder när hon har mått 
lite sämre. Dessa perioder med sämre psykiskt mående har inte påverkat hennes längtan. 
Oavsett om hon har mått bra eller inte så har ingen längtan funnits. Vidare exempel, för Hugo 
ser vi inte heller att det sambandet finns mellan hur han har mått och längtan. Han mådde 
exempelvis väldigt bra under barndomen, samma som han gör idag. Under barndomen 
längtade han inte efter ursprunget men det gör han idag. Under tonåren mådde han lite sämre 
och han längtade. I och med detta ser vi att inget samband finns, då det inte är måendet i sig 
som har påverkat längtan. Vi ser inte heller att det för Gordon finns det sambandet. Han har 
under hela livet mått väldigt bra psykiskt och han har inte längtat efter ursprunget under 
barndomen och inte idag. Utifrån vår definition gjorde han det under tonåren. Det finns dock 
inget samband eftersom han mådde bra både då han längtade och då han inte längtade. Vi ser 
att utifrån informanternas berättelser är det inte deras psykiska hälsa i sig som är och har varit 
avgörande ifall de längtat eller inte. Sambandet mellan psykisk hälsa och längtan kan dock ses 
hos några enskilda informanter. Sambandet mellan individerna kan också skilja sig åt. Det kan 
vara en längtan för att personen mår bra, för någon annan för att han eller hon mår dåligt. För 
Nora kan vi se att det finns ett samband, hon säger själv att hon längtade på grund av att hon 
mådde sämre under tonåren och att hon idag inte längtar på grund av att hon idag mår bra och 
är trygg med vem hon är. För Sonja ser vi ett klart samband mellan hennes mående och 
längtan. Det är på grund av dåliga förhållanden i familjen, som bidragit till sämre psykisk 
hälsa, som i sin tur medfört att en längtan har växt fram. Idag är hennes ursprung en så stor 
del av henne att det inte är den psykiska hälsan i sig som bidrar till att hon längtar. Den har 
dock bidragit till att hon har förankrat ursprunget och längtan efter det inom sig, vilket gjort 
att längtan blivit en självklarhet.  
 
Slutsatser 
 
Följande slutsatser har vi kunnat komma fram till: 
 

• Vi ser inte att det finns några generella faktorer utifrån informanternas upplevelser 
genom livet som kan ha påverkat deras längtan eller inte längtan efter ursprunget. Det 
finns dock faktorer som påverkat för enskilda informanter, till exempel har längtan 
efter ursprunget för någon berott på identitetsskapandet medan det för någon annan 
berott på familjeförhållanden. För en informant har familjeförhållanden varit den 
faktor som har påverkat att personen inte längtat, för en annan kan faktorn som 
påverkat att personen inte längtar vara känslan av att man är trygg i sig själv. Det som 
för någon kan ha påverkat att han eller hon inte längtat kan för någon annan bidra till 
en längtan.  

• Det är väldigt individuellt om det finns en koppling mellan psykisk hälsa och längtan. 
För vissa av våra informanter finns det ett samband, men för majoriteten har det 
psykiska måendet ingenting att göra med huruvida man längtar eller inte.  

• Då vi har haft lika många kvinnor som män med i studien har vi även tittat på om det 
finns någon skillnad mellan könen. Vi har kommit fram till att längtan eller inte 
längtan och de faktorer som eventuellt skulle kunna påverkat, inte skiljer sig åt mellan 
könen. Det finns inte heller någon skillnad i om längtan är kopplad till psykisk hälsa. 
Någon skillnad i vad de har längtat efter finns inte heller.  
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6. Diskussion 
 
En fråga vi ställde i inledningen var huruvida man kan längta efter något utan att minnas det. 
Vi anser att detta är möjligt. Längtan ser vi bland annat som en känsla man kan ha. Anser man 
att man inte kan längta utan att minnas, innebär det att i stort sett ingen adopterad kan längta 
efter ursprunget eftersom det är vanligt att de adopteras när de är så pass unga. På grund av att 
minnet utvecklas till följd av den kognitiva utvecklingen under den första tiden i livet, finns 
inte förmågan hos barnet att hålla kvar minnen på samma sätt som för en vuxen. I och med att 
barnet blir äldre och hjärnan utvecklas ändras också sättet han eller hon minns på. På så sätt 
minns man inte den allra första tiden i livet. Då en av våra informanter säger att hon minns 
saker från de första månaderna i hennes liv, kan vi spekulera i huruvida det är minnen eller 
om det kanske handlar om önsketänkanden och saker hon tror sig minnas. Vidare är det en 
informant som idag längtar efter sitt ursprung men som inte minns första delen av barndomen. 
Om det inte skulle vara möjligt att längta utan att minnas skulle det innebära att informanten 
inte skulle kunna längta efter sitt ursprung.  
 
Vi menar att det inte finns någon värdering i att längta eller att inte längta efter sitt ursprung 
som adopterad. Det är alltså varken ”bättre” eller ”sämre” att längta efter det. För vissa 
adopterade kan längtan bero på att de inte mår bra. Där tänker vi att de som vill ska få hjälp 
och stöttning i att må bättre. Kanske kan det leda till att deras längtan, som troligen är viktigt 
för dem, kan finnas kvar tillsammans med ett bättre psykiskt mående. Vår tanke är givetvis 
inte att ”arbeta bort” längtan för dem. De som exempelvis kommer i kontakt med adopterade i 
sina arbeten har ett ansvar att hjälpa och stötta dessa adopterade.   
 
Det är lätt att få en bild av att de flesta adopterade mår psykisk dåligt och har sådana problem, 
vilket inte riktigt stämmer. Det finns forskning som visar att adopterade har en psykisk 
problematik, men detta gäller endast ett fåtal adopterade, vilket annan forskning styrker och 
påvisar. De allra flesta adopterade mår bra. Vi tycker att det är viktigt att den problematik som 
finns tas upp, så de som mår dåligt får hjälp. Ofta visas dock enbart problemen och 
svårigheterna vilket ger en skev bild av hur det verkligen ser ut. Det skulle kanske behöva 
förtydligas att det endast handlar om ett fåtal adopterade. 
 
Vi tycker att vårt resultat är intressant och har gett oss en ny kunskap och inblick hur det kan 
se ut för de som längtar eller inte längtar efter sitt ursprung. Som resultatet visar finns det inga 
generella faktorer som gäller, utan det är ytterst individuellt. Vi trodde innan undersökningen 
att det skulle finnas generella faktorer som var gemensamt för de som längtade, vilket vi visar 
motsatsen till. Att det inte skiljer sig åt mellan könen om man längtar eller inte längtar 
förvånade oss inte eftersom vi innan undersökningen inte trodde att det är en faktor som 
påverkar detta. Vi tänkte att det kunde handla om andra faktorer som till exempel hur man har 
haft det i sin adoptivfamilj.  
 
Majoriteten av informanterna i vår undersökning har någon gång varit intresserade eller 
längtat efter sitt ursprung. Att visa intresse för sitt biologiska ursprung tänker vi kanske för en 
del adopterade är en naturlig del. Ett intresse av att vilja få veta mer om sin bakgrund. Med 
det menar vi inte att det behöver innebära att man vill söka upp rötterna eller längtar, men 
Korea är ändå en del av vilka de är. För somliga är det en större del, för andra en mindre, men 
det är en del av dem.  
 
De allra flesta av informanterna har haft det bra och är idag nöjda med tillvaron. Det har varit 
positivt att få det bekräftat, att de flesta adopterade haft och har det mycket bra. 
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Adoptioner ska ske utifrån barnets bästa. Låt det fortsätta så. Adoptioner skapar lycka för så 
många föräldrar och barn. 
 
6.1. Förslag på vidare forskning 
 
Då vi har ett ansvar inför de som adopterats till vårt land så bidrar kunskap kring barnen och 
hur de påverkas av att ha blivit adopterade och så vidare till att de bästa förutsättningarna kan 
ges till barnen för tillfället. Vi ser att forskning hela tiden måste ske för att fortsätta ge de 
bästa förutsättningarna.  
 
Vi ger här några förslag på vidare forskning utifrån vår studie; 
 
– Jämförande studier med adopterade från andra länder 
– Jämförande studier gällande sydkoreanskt adopterade i olika mottagarländer  
– Studie om adopterades relation till sina syskon 
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Missiv      Bilaga 1 
 

Vi heter Anna Karlsson Arndt och Anneli Persson och studerar till socionomer vid Göteborgs 
Universitet. Vi ska nu skriva vår c-uppsats och har valt ämnet internationella adoptioner. 
Syftet med uppsatsen är att se hur det kommer sig att en del internationellt adopterade längtar 
efter sitt ursprung och hur det kommer sig att en del inte gör det och om detta är kopplat till 
psykisk hälsa. Vi har valt åldersspannet 20-30 år och adopterade från Sydkorea och undrar 
därför om Du skulle vilja delta i undersökningen. Vi söker Dig som längtar efter ditt ursprung 
och Dig som inte gör det. En intervju kommer ske under hösten och självklart kommer dina 
svar vara anonyma. Då vår uppsats ska vara klar den 12 december önskar vi genomföra 
intervjuerna så snart som möjligt och önskar att Du kontaktar oss snarast. 
 
Önskar du delta i undersökningen kontakta oss på;  
 
xxx@xxx.xx (Anneli) 
xxx@xxx.xx (Anna) 
 
 
Har Du några frågor eller funderingar kring undersökningen är Du välkommen att kontakta 
oss eller vår handledare Eva Landmér. Henne kontaktar Du på; 
xxx@xxx.xx 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Anna Karlsson Arndt och Anneli Persson 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



”Pusselbitar som blir en helhet” 

Intervjuguide          Bilaga 2 

Bakgrund 
1. Ålder 
2. Ankomstår 
3. Bosatt (stor/liten stad) 
4. Sysselsättning 
5. Civilstånd 
6. Familjeförhållanden 

Barndom 
1. Hur såg din familj ut? (Föräldrar, syskon, släktingar) 
 
2. Hur såg relationen ut till dina föräldrar? 
 
3. Hur såg relationen ut till dina syskon? 
      Är dina syskon också adopterade? Är de biologiska syskon? Har det påverkat dig? Hur? 

 
4. Hur såg relationen ut till dina släktingar? 
 
5. Beskriv hur du var som barn 
 
6. Har du några specifika minnen kopplat till att du är adopterad? 
 
7. Hur var öppenheten i familjen rörande adoptionen? 
      Vilket förhållningssätt har familjen haft? 

 
8. Hur mycket visste du om ditt bologiska ursprung? 
      Om landet, familjen  
 
9. Hur anser du att din barndom har påverkat dig? 
 
10. Beskriv din skolgång 
 
11. Hur var du i skolan? 
 
12. Hur var dina relationer till skolkamrater och lärare? 
 
13. Hur har skolgången påverkat dig? 
 
14. Hur såg din fritid ut? 
      Fritidsaktivteter, vänner 
 
15. Hur mådde du som barn? 
      Psykiskt och fysisk 
      Hur mådde du psykiskt på en skala från 1-10 där 1 är Mycket Dåligt och 10 är Mycket   
      Bra, Toppen 
      Vad berodde det på? 
      Om du låg på en sjua, vad hade krävts för att du skulle legat på en åtta? 
      Var anser du att man ligger på skalan när man mår psykiskt dåligt? 
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      Hur mådde du fysiskt på en skala från 1-10, där 1 är Mycket Dåligt och 10 är Mycket bra,     
      Toppen 
      Vad berodde det på? 
      Var anser du att man ligger på skalan när man mår fysiskt dåligt? 
      När mådde du som bäst under barndomen? Var låg du på skalan då? 
      Vad berodde det på? 
      När mådde du som sämst under barndomen? Var låg du på skalan då? 
 
16. Längtade du efter ditt biologiska ursprung? 

Hur tror du att det kom sig? 
Kan du ge exempel på vad du längtat efter? Familjen, utseendemässigt, geografisk plats 
Vad längtade du efter mest?  
Vad längtade du efter minst? 
Vad tror du det beror på? 
Hur mycket längtade du på en skala från 1-10 om 1 är Inte alls och 10 är Så mycket att det   
gjorde fysiskt ont 
Vad berodde det på? 
Var det någon gång under barndomen som du längtade extra mycket?  
Var låg du då på skalan? 
Hur tror du det kom sig? 
När du längtade extra mycket, hur mådde du då psykiskt och fysiskt om du utgår från   
skalan gällande måendet 
Var det någon gång under barndomen som du längtade mindre än ”normalt”?  
Var låg du då på skalan? 
Hur tror du det kom sig? 
När du längtade mindre än ”normalt”, hur mådde du då psykiskt och fysiskt om du utifrån   
från skalan gällande måendet 

 
17. Vad lägger du i begreppet längtan? 
 

Tonår 
1. Hur såg relationen ut till dina föräldrar? 
 
2. Hur såg relationen ut till dina syskon? 
 
3. Hur såg relationen ut till dina släktingar? 
 
4. Hur såg relationen ut till dina vänner? 
 
5. Fanns det personer som du kunde vända dig till om du behövde prata, finna stöd? 

Familj, vänner och så vidare 
 

6. Beskriv hur du var som tonåring 
 
7. Hur såg du på dig själv som adopterad? 
 
8. Har du några specifika minnen kopplat till att du är adopterad? 
 
9. Hur var öppenheten i familjen rörande adoptionen? 
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Vilket förhållningssätt hade familjen? Var det likadant som under barndomen? 
 
10. Hur mycket visste du om ditt biologiska ursprung? 

Om landet, familjen 
 
11. Hur anser du att dina tonår har påverkat dig? 
 
12. Beskriv din skolgång 
 
13. Hur var du i skolan? 
 
14. Hur har din skolgång påverkat dig? 
 
15. Hur såg din fritid ut? 

Fritidsaktivteter, vänner 
 
16. Hur mådde du som tonåring? 

Psykiskt och fysiskt 
Hur mådde du psykiskt på en skala från 1-10 där 1 är Mycket Dåligt och 10 är Mycket  
Bra, Toppen  
Vad berodde det på? 
Om du låg på en sjua, vad hade krävts för att du skulle legat på en åtta? 
Var anser du att man ligger på skalan när man mår psykiskt dåligt? 
Hur mådde du fysiskt på en skala från 1-10, där1 är Mycket Dåligt och 10 är Mycket bra, 
Toppen 
Vad berodde det på? 
Var anser du att man ligger på skalan när man mår fysiskt dåligt? 
När mådde du som bäst under tonåren? Var låg du på skalan då? 
Vad berodde det på? 
När mådde du som sämst under tonåren? Var låg du på skalan då? 
Vad berodde det på? 

 
17. Finns det personer du kan vända dig till om du behöver prata, få stöd? 

Familj, vänner och så vidare 
 

18. Längtade du efter ditt biologiska ursprung? 
Hur tror du att det kom sig? Var det likadant som under barndomen? 
Kan du ge exempel på vad du längtat efter? Familjen, utseendemässigt, geografisk plats 
Vad längtade du efter mest?  
Vad längtade du efter minst? 
Vad tror du det berodde på? 
Hur mycket längtade du på en skala från 1-10 om 1 är Inte alls och 10 är Så mycket att det  
fysiskt ont 
Vad berodde det på? 
Var det någon gång under tonåren som du längtade extra mycket?  
Vart låg du då på skalan? 
Hur tror du det kom sig? 
När du längtade extra mycket, hur mådde du då psykiskt och fysiskt om du utgår från   
skalan gällande måendet 
Var det någon gång under tonåren som du längtade mindre än ”normalt”?  
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Vart låg du då på skalan? 
Hur tror du det kom sig? 
När du längtade mindre än ”normalt”, hur mådde du då psykiskt och fysiskt om du utifrån   
från skalan gällande måendet 

Vuxenliv 
1. Hur lever du idag? 

Bor du hemma, är du gift? Etcetera 
 

2. Hur ser relationen ut till barndomsfamiljen? 
 
3. Hur ser relationen ut till släktingar? 
 
4. Hur ser relationen ut till vänner? 
 
5. Beskriv dig själv 
 
6. Hur ser du på dig själv som adopterad? 
 
7. Trivs du med din sysselsättning? 
 
8. Har du några specifika minnen kopplat till att du är adopterad? 
 
9. Hur mycket vet du om ditt biologiska ursprung? 

Har du varit tillbaka? Hur kommer det sig? Beskriv resan 
 

10. Hur mår du? 
Psykisk och fysiskt 
Hur mår du psykiskt på en skala från 1-10 där 1 är Mycket Dåligt och 10 är Mycket Bra, 
Toppen 
Vad beror det på? 
Om du ligger på en sjua, vad hade krävts för att du skulle legat på en åtta? 
Var anser du att man ligger på skalan när man mår psykiskt dåligt? 
Hur mår du fysiskt på en skala från 1-10, där 1 är Mycket Dåligt och 10 är Mycket bra,  
Toppen 
Vad beror det på? 
Var anser du att man ligger på skalan när man mår fysiskt dåligt? 

 
11. Är du nöjd med tillvaron? 
 
12. Hur ser du på framtiden? 

Drömmar, förhoppningar, har bilden ändrats med åren? 
 

13. Hur ser du på adoption som fenomen? 
 
14. Längtar du efter ditt biologiska ursprung? 

Hur tror du det kommer sig? Ser det likadant ut som förr? 
Kan du ge exempel på vad du längtat efter? Familjen, utseendemässigt, geografisk plats 
Vad längtade du efter mest?  
Vad längtade du efter minst? 
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Vad tror du det beror på?     
Hur mycket längtar du på en skala från 1-10 om 1 är Inte alls och 10 är Så mycket att det  
fysiskt ont 
Hur tror du det kommer sig? 
Är det någon gång du längtar extra mycket? Vart ligger du då på skalan? 
Hur tror du det kommer sig? 
Hur mår du då psykiskt och fysiskt om du utgår från skalan gällande måendet 
Är det någon gång du längtar mindre än ”normalt”?  
Var ligger du då på skalan? 
Hur tror du det kommer sig? 
När du längtar mindre än ”normalt”?  Hur mår du då psykiskt och fysiskt utifrån   
från skalan gällande måendet 

 
15. Hur ser du på din längtan genom livet?  

Har det varit någon skillnad i olika perioder? 
 
16. Hur upplever du att ditt liv som adopterad har sett ut? 

Finns det några tydliga faktorer som påverkat din syn? 
 
17. Ser du några tydliga faktorer som har påverkat din längtan?  
 
18. Ser du om det finns någon koppling mellan längtan mellan din psykiska och fysiska hälsa 

under ditt liv 
Hur ser den i sådana fall ut? 

 
19. Är det något ytterligare du vill berätta? 
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Lagar och förordningar rörande adoption  Bilaga 3 
 
Socialtjänstlag (2001:453) 
 
Föräldrabalk (1949:381) 
 
Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption 
 
Förordning (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption 
 
Lag (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn 
och samarbete vid internationella adoptioner  
 
Lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling 
 
Brottsbalk (1962:700) 
 
Utlänningslag (2005:716) 
 
Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap 
 
Lag (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn 
 
Förordning (2004:1145) med instruktion för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor 
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