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Sammanfattning    

Att uppmärksamma människors som är adopterade fysiska och psykiska hälsa är viktigt 

eftersom det är en grupp i samhället där det visat sig finnas större tendenser till psykiskt 

ohälsa och social problematik. Det har också visat sig att adoptivbarn har varit i större 

behov av läkarvård än barn födda i biologiska familjer. Syftet med studien är att 

beskriva upplevelser adoptivbarn kan få av att skiljas från sitt ursprung och växa upp i 

en familj som inte är deras biologiska. Studien grundas på två självbiografier som 

analyserats enligt Lundman och Hällgren-Graneheims (2008) kvalitativa 

innehållsanalys. Resultatet innefattar tre huvudkategorier med tre respektive två 

underkategorier. Den första huvudkategorin är: Tankar om identitet med 

underkategorierna: Vem är jag, Att alltid vara annorlunda och En fot i varje land. Den 

andra huvudkategorin är: Känsla av tillhörighet och distans med underkategorierna: 

Sorgen över att ha blivit övergiven och Känslan av att vara olik, önskan att vara lik. Den 

tredje huvudkategorin är: Möten med omvärlden med underkategorierna: Kränkande 

behandling och Omgivningens frågor och synpunkter. Resultatet visar att kvinnorna ofta 

har upplevt ett lidande, bland annat till följd av att de känt sig annorlunda, haft svårt att 

hitta eller förstå sin identitet. De har också upplevt avsaknad av tillhörighet till familjen, 

samhället och även till sitt ursprungsland. I diskussionen har författaren valt att ta upp 

delar av resultatet av vikt för sjuksköterskeprofessionen. Avslutningsvis presenteras 

förslag på praktiska implikationer för arbetet som sjuksköterska. 
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INLEDNING 

Internationella adoptioner har sedan 1969 förekommit i Sverige och givit föräldralösa 

barn i andra länder möjligheten att växa upp i nya familjer (Myndigheten för 

Internationella Adoptionsfrågor, MIA, 2009).  Adopterade barn har enligt Bramlett, 

Radel och Blumberg (2007) en större sårbarhets faktor vad gäller hälsa och har större 

benägenhet än biologiska barn att drabbas av måttliga eller svåra hälsoproblem. Singer 

och Krebs (2008) menar att en större kunskap om barnens upplevelse av adoptionen kan 

hjälpa sjuksköterskan och övrig vårdpersonal att utveckla förståelse för den vård och det 

bemötande som adopterade och deras familjer kan behöva under uppväxten. Som 

sjuksköterskestuderande och även adopterad har författaren ett stort intresse av att få 

veta mer om andra adopterades upplevelser av att växa upp som adoptivbarn i Sverige. 

Det är angeläget att sjuksköterskan har kunskap om adopterade människors upplevelser, 

på så sätt kan kvalitén på vårdmötet mellan sjuksköterskan och människor som är 

adopterade förbättras. 

 

 

BAKGRUND 

Adoption 

Enligt FN:s konvention om barns rättigheter och Haag konventionen om skydd av barn 

som Sverige skrivit under skall internationell adoption ske med beaktande av barnets 

bästa (Socialdepartementet, 2004). Varje adoption skall ske för barnets skull, för att 

barnet ska få föräldrar och ett hem att växa upp i (MIA, 2009). Ordet adoption kommer 

från det latinska ordet adopto som betyder utvälja eller uppta i barns ställe. Adoption 

har omfattats av svensk lag sedan 1917, men först efter andra världskrigets slut blev 

internationella adoptioner mer vanliga i Sverige. Detta berodde på att det svenska folket 

kom i kontakt med nöddrabbade länder genom biståndsinsatser och på så vis också fick 

kontakt med föräldralösa barn, som var i behov av nya familjer enligt 

Nationalencyklopedin, (NE, 2009).  

 

Statistik visar att ca 800 barn årligen kom till Sverige genom internationella adoptioner 

mellan åren 1969 – 2008 (MIA, 2009). Under dessa år har närmare 50 000 barn 

adopterats till svenska familjer. Barnen kom från Asien, Latinamerika, Östeuropa och 

Afrika. År 2008 kom de flesta barnen från Kina (206), Sydkorea (79), Indien (51), 

Vietnam (50), Colombia (41) och Sydafrika (40) enligt MIA (2009).  

 

En adoption sker i Sverige genom tillstånd av svensk domstol efter att socialnämnden i 

den kommun som är aktuell godkänt ansökan. Ett nytt familjerättsligt förhållande 

uppstår efter en adoption och adoptivbarn behandlas i alla rättsliga aspekter som 

adoptivföräldrarnas barn och är inte längre knutna till de biologiska föräldrarna enligt 

NE (2009). Innan en internationell adoption kan bli genomförd ska myndigheterna i 

barnets hemland göra en utredning om barnet kan få en ny familj i sitt hemland. När 

detta inte är möjligt måste det göras en ny utredning om det vore det bästa för barnet att 

adopteras till ett annat land.  De blivande adoptivföräldrarna måste vara lämpliga och 

väl förberedda på att ta emot och adoptera ett utländskt barn. Det är myndigheterna i 
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mottagarländerna som har ansvar för denna bedömning. I Sverige är det obligatoriskt 

med förberedande föräldrautbildning, hemutredning och socialnämndens beslut om 

medgivande till adoption.  Myndigheterna i mottagarländerna har också ansvar för att 

tillgodose de särskilda behov av hjälp och stöd som barnen och föräldrarna kan ha enligt 

MIA (2009).  

 

Personlighetsutveckling  

Cullberg (2003) menar att de tidigaste jag uppbyggnaderna är av största vikt för 

stabiliseringen av personlighetsutvecklingen. För att barnet ska kunna utveckla en 

positiv identitet är det viktigt att uppväxtförhållandena grundat en upplevelse av 

trygghet inom barnet (NE, 2009). Om barnets spädbarnsperiod lider brist på kontinuitet 

vilket kan innefatta ryckiga förhållanden med olika miljöer, många olika 

vårdnadshavare kan detta leda till att barnets personlighetsutveckling försvåras. 

Forskning har enligt Cullberg (2003) visat att barnets bild av sig själv utvecklas och 

stimuleras med hjälp av vårdnadshavaren. Om till exempel mamman försvinner eller 

barnet blir bortlämnat kan detta leda till svåra skuldkänslor inom barnet eftersom ett 

barn tar på sig skulden för försvinnande och till och med kan tro att det beror på något 

som barnet själv gjort.  

 

Ett spädbarn som inte får de tidigaste behoven tillfredställda av föräldrarna utvecklar 

misstro istället för tillit enlig Edvinsson Månsson och Enskär (2007). Vid misstro kan 

barnet enlig Hwang och Nilsson (1996) utveckla avvisande misstänksamhet gentemot 

andra människor, vid tillit däremot klarar barnet av att hantera frustration, kan skjuta 

upp behovstillfredsställelse och kan utveckla förmågan att känna hopp. Cullberg (2003) 

menar att brister i kontakten med vårdnadshavaren kan lägga grunden till jagsvaghet. 

Med detta menas att barnet utvecklar en negativ grund och kärna i den egna självbilden 

vilket kan ge upphov till problem i framtiden.  

 

Edvinsson Månsson och Enskär (2007) menar att barnet vid 0–2 års ålder antingen fylls 

av känslorna skam och tvivel eller självständighet beroende på vilket sätt föräldrarna 

bemöter barnet. Om de negativa känslorna tar överhanden på grund av felaktig 

behandling kan detta leda till att barnet får dålig impulskontroll eller utvecklar 

tvångsmässighet menar Hwang och Nilsson (1996). Mellan 2-6 års ålder utvecklar 

barnet skuld alternativt initiativförmåga enligt Edvinsson Månsson och Enskär (2007). 

Vid skuldkänslor kan barnet bli passivt och initiativlöst, däremot vid initiativförmåga 

vågar barnet leva ut nyfikenhet och prestationsglädje enligt Hwang och Nilsson (1996).  

 

Under 6-12 års ålder utvecklas känslor av antingen underlägsenhet eller 

verksamhetslust, vid denna ålder sammankopplas känslan av självkänsla med att klara 

av och lära sig nya färdigheter menar Edvinsson Månsson och Enskär (2007). Cullberg 

(2003) anser att barnet i denna fas är i starkt behov av stöd från vuxenvärlden. Enligt 

Edvinsson Månsson och Enskär (2007) kan oförmåga att klara av att hålla samma takt 

som jämnåriga prestationsmässigt och oförmåga att vara en del i en grupp, ge upphov 

till utagerande, depression och inlärningsvårigheter för barnet. Denna tid ligger till 

grund för hur samarbetet med omgivningen som familj, vänner och samhälle fungerar.   
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Åldrarna 12 – 25 år som också kallas för adolescensen i psykoanalytiska teorier¸ är den 

ungdomstid som är början av en resa mot vuxen världen enligt Edvinsson Månsson och 

Enskär (2007). De menar att en väl fungerande ungdomstid, när personen är nöjd med 

de val som den gjort, skapar känslan av att vara trygg i den egna identiteten.  I vissa fall 

kan problem i ungdomsfasen leda till psykosgenombrott menar Cullberg (2003). Enligt 

Hwang och Nilsson (1996) väcks i denna ålder många frågor kring vem man är. De 

menar att när jagbilden upplevs som otydlig kan självbilden bli negativ och identiteten 

splittrad. En väl integrerad jagbild leder till framtidstro och en stabil helhetsbild som är 

grunden för hela den vuxna identiteten. Den forskning som här redovisats visar hur barn 

kan störas i sin utveckling både på ett tidigt (0-12 år) och sent (12-25 år) stadium. 

Konsekvenserna av traumatiska tidiga upplevelser för barn som är adopterade kan enligt 

Bramlett et al (2007) visa sig som svårigheter med känslor, koncentration, beteende 

eller förmågan att komma överens med andra. Enligt Singer och Krebs (2008) kan dessa 

svårigheter också tidigt resultera i negativa känslor som lågt självförtroende, känslor av 

inkompetens och en upplevelse av att världen är orättvis och osäker. 

 

Hälsan, lidandet och vårdrelationen 

Att ha hälsan innebär att uppleva sig själv som hel. När en människa kan se på sitt liv 

och på sig själv med vördnad och följer sin innersta röst lever människan med hälsa 

enligt Eriksson (1994). Att få betyda något för någon annan och känna gemenskap med 

sina medmänniskor är något som ger glädje och livskraft. Sundhet friskhet och känsla 

av välbefinnande bidrar till upplevelse av helhet i hälsa (Eriksson, 1984). Hälsa på det 

psykiska planet hjälper människan att handla sunt och konstruktivt och bemästra de 

svårigheter som livet ibland för med sig på ett både kognitivt och emotionellt plan 

(Wiklund, 2003). När känslor som hopplöshet ensamhet, skuld, sorg eller förnedring 

drabbar oss kan detta ge upphov till lidande (Eriksson, 1994).  Om känslan av att vara 

hel aldrig har infunnit sig eller om något viktigt tagits i från oss kan lidande uppstå, som 

i sin tur kan ge upphov till ohälsa menar Eriksson (1984). Livslidandet hänger ihop med 

människans hela existens och när människans upplevelse av sig själv som hel person 

hotas då lider människan menar Wiklund (2003). 

 

Eriksson, (1994) delar in lidandet i tre olika typer: sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande. Sjukdomslidande är lidande i samband med sjukdom där symtom som 

smärta eller förlorade kroppsliga förmågor kan vara orsaken. Upplevelse av att inte vara 

hel och av att kroppen förändras på grund av sjukdom upplevs som väldigt psykiskt och 

fysiskt påfrestande för patienten och blir ett sjukdomslidande. Vårdlidande är lidande 

till följd av brister i vård och behandling. Sjukvården har ett stort ansvar gentemot 

patienten då denna är i en beroendesituation. Livslidande är lidande som orsakas av 

individens inställning och hållning gentemot sig själv. Hjern, Lindblad och Vinnerljung 

(2002); Howe., Shemmings och Feast (2001); Singer och Krebs (2008); Gair (2008) 

menar att många adopterade kan drabbas av vilsenhet och olika former av kriser i livet 

gällande sin identitet som kan resultera i ett livslidande. Eriksson (1994) menar att, om 

antingen den inre eller yttre världens upplevelser dominerar eller helt skiljer sig åt, blir 

resultatet psykisk ohälsa. En förutsättning för upplevelse av helhet och sammanhang är 

förmågan att vara och leva i världen. För att människan skall uppleva helhet och 

sammanhang måste hon kunna integrera sina upplevelser, dvs. vara förankrad och 

närvarande i sig själv och det sammanhang hon befinner sig i endast då människan kan 
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bejaka sig själv och vara delaktig i det som händer i hennes värld, kan hon bygga 

relationer till andra människor. Enligt Wiklund (2003) kan en lidandeberättelse utgöra 

vägen till att finna mening i de upplevelser som en människa kan ha inom sig. Då kan 

människan finna ny förankring i världen, i tiden och framför allt i sig själv. Om en 

människa genom berättande får uttrycka de problem, känslor och upplevelser som denne 

möts av i livet kan detta leda till återskapande av den inre helhetskänslan.  

 

Sjuksköterskans yrkesroll 

Enligt ICN:s 2000 (International Council of Nur-ses) etiska kod  har sjuksköterskan fyra 

grundläggande ansvars områden:  

 Att främja hälsa 

 Att förebygga sjukdom 

 Att återställa hälsa 

 Att lindra lidande 

 

Socialstyrelsen (2005) skriver att sjuksköterskan har ett ansvar gentemot yrket att 

genom lärande behålla yrkeskompetensen. Sjuksköterskan skall utarbeta och tillämpa de 

riktlinjer som är godtagna för omvårdnadsutbildning och forskning inom yrkesområdet 

samt ha förmåga till förståelse och omdöme att omsätta kunskap och färdighet till 

praktisk tillämpning. Sjuksköterskan skall också ha en god förmåga att kommunicera 

med patienterna, deras anhöriga, övrig personal och andra inblandade på ett respektfullt, 

lyhört och empatiskt sätt, kunna ge stöd och vägledning i dialog med patienten och/eller 

närstående och även låta dem vara delaktiga i vården. Sjuksköterskan bör informera och 

undervisa patienter och/eller närstående, både tillsammans och enskilt och på så sätt 

tillgodose patientens behov.  

 

När det gäller adopterade barn är det enligt Bramlett et al (2007), viktigt att de blir 

professionellt bemötta då de söker vård och sjuksköterskan behöver vara medveten om 

att adopterade barn kan vara sårbara i mötet med vården. Sjuksköterskan bör vara 

uppmärksam på att hela familjer kan ha särskilda behov. Föräldrar behöver informeras 

om att det finns särskilda adoptionsrelaterade hälsoproblem. Sjuksköterskan skall visa 

föräldrarna och barnen empati och förståelse inför deras problem och tankar och hjälpa 

dem att fastställa vilket kliniskt behov av hjälp de har. Enligt Singer och Krebs (2008) 

kan sjuksköterskan stötta familjerna genom att visa acceptans, positivitet och ha 

förståelse för att barnets hälsohistoria ofta saknas. Sjuksköterskan skall försöka lugna 

föräldrarna och informera om att barnen trots detta får den bästa vården. Enligt 

Socialstyrelsen (2005) skall sjuksköterskan verka för att så långt det är möjligt lindra 

patientens lidande med adekvata åtgärder och alltid vara uppmärksam på patientens 

sjukdomsupplevelse. Sjuksköterskan måste också på ett adekvat sätt kunna se och 

hantera förändringar som inträder i patientens fysiska och psykiska situation. Enligt 

Singer och Krebs (2008) skall sjuksköterskan ha sådana kunskaper att hon kan remittera 

de hjälpsökande adopterade till rätt instans, i de fall då föräldrarna saknar kunskap om 

vad deras barn behöver. Det är också viktigt att all sjukvårdspersonal visar respekt och 

inte använder ord och uttryck som gör att barnen och föräldrarna känner sig annorlunda 

eller utpekade menar författarna. Barnen uppfattar sig själva så som omvärlden ser dem. 

Dessa familjer skall bli refererade till just vad de är, barn, syskon och föräldrar. Ingen 

säger ju riktiga eller biologiska barn om andra barn som söker vård.  
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Tidigare forskning 

Singer och Krebs (2008) menar att adoptionen kan komma att kräva en enorm 

ansträngning och utmaning får både barn och föräldrar. Barnen måste integrera sina 

erfarenheter i sin identitet. Enligt författarna kommer de adopterade barnen vara 

tvungna att hantera känslan av förlust och sorg över att förlorat den biologiska familjen 

speciellt om barnen varit äldre vid adoptionen. Gair (2008) menar att känslor som 

ängslan och sorg över att inte veta vem man är, förlorad identitet och kultur kan leda till 

självmordsbenägenhet. Enligt resultatet i Hjern, Lindblad och Vinnerljungs (2002) 

studie lider adopterade tre till fyra gånger större risk att drabbas av olika typer av ohälsa 

än de barn som är biologiska, hit räknas då också självmord, självmordsförsök och 

psykisk ohälsa. I en studie av Gair (2008) berättar adopterade hur de haft 

självmordstankar till följd av svåra känslor rörande deras ursprung och deras roll i det 

dagliga livet. Flera drabbades av depression på grund av att de upplevde att en bit av 

dem själva saknades för att göra känslan av identiteten hel. Bramlett et al (2007) 

refererar till en studie av Sharma, McGue och Benson (1996) där 5000 adopterade 

deltagit i en undersökning som visade att drogmissbruk förekom i större utsträckning 

bland adopterade än bland ickeadopterade. Negativa känslor och asocialt beteende var 

också mer vanligt inom gruppen adopterade. Bramlett et al (2007) menar att adopterade 

är i större behov av hälsovård och att de även söker psykiatrisk vård oftare än de som 

inte är adopterade. 

 

PROBLEMFORMULERING 

I Sverige och övriga världen har flera studier gjorts över adoptivbarns utveckling och 

hälsa. I många av undersökningarna har det framkommit att adoptivbarn har en större 

tendens till ohälsa än barn som växt upp i biologiska hem. Många adoptivbarn blir trots 

en lugn och harmonisk uppväxt utagerade eller deprimerade under uppväxten och i 

vuxenlivet. Företeelser som självmord, depression, drogmissbruk och kriminalitet har 

förekommit i större utsträckning bland adopterade i jämförelse med gruppen biologiska 

barn. Problematiken kan leda till ett lidande för de drabbade barnen och deras familjer. 

Även oförståelse och fel bemötande i vården kan bidra till en försvårad livssituation för 

de drabbade. I arbetet som sjuksköterska är det viktigt att ha förståelse och kunskap om 

adoptionsrelaterad problematik.  Att vara medveten om problematiken kan vara till stor 

hjälp vad gäller att snabbare ha möjlighet identifiera behov som kan finnas och erbjuda 

rätt sorts insatser eller vård. En ökad medvetenhet om problematiken kan också skapa 

en större trygghet i mötet mellan patient och sjuksköterska.  

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva upplevelser adoptiv barn kan få av att skiljas från sitt 

ursprung och växa upp i en familj som inte är deras biologiska.  
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METOD 

I kvalitativ forskning är berättelseformen en vanlig typ vid insamling av data menar 

Jonsson., Heuchemer och Josephsson (2008). Berättandet kan ge oss en tydligare och 

djupare bild av oss själva eller en grupp och har som syfte att förstå mänsklig 

kommunikation och sätta sig in i hur olika människor upplever världen i olika skeden av 

livet menar Dahlborg-Lyckhage (2006).  I berättandets form kan fakta, företeelser, 

händelser, erfarenheter och önskningar bli till en helhet med mening och betydelse 

menar Jonsson., Heuchemer och Josephsson (2008). Dessa författare menar också att 

människan kan lära sig att se hur olika företeelser kan hänga ihop och relateras till 

varandra och att möjlighet att förstå olika omständigheter frambringas genom 

berättandets form. Författaren har i denna studie lyft fram två kvinnors berättelser om 

att vara adopterade och med hjälp av en kvalitativ innehålls analys baserad på Lundman 

och Hällgren Graneheims modell (2008) vilken syftar till att beskriva textinnehållets 

likheter, skillnader eller båda. Dessa kan delas upp i teman men måste också vara kvar i 

sitt sammanhang så att förståelsen för helheten i berättelserna hela tiden kan bevaras. 

 

Datainsamling 

Inklusionskriterierna för studien har varit biografier om adoptivbarns upplevelser av att 

vara adopterade, skrivna av författare som själva är adopterade. Exklusionskriterierna är 

all övrig litteratur om adoption. Första steget i arbetsgången var att beställa söksupport 

på högskolans bibliotek i Borås. Sökningen resulterade i internetsidan 

”www.adoptera.nu”, sökord som användes var ”adopterad, adoption och adoptivbarn.” 

Flera förslag på självbiografier och böcker om adoption fanns att hämta på 

litteraturlistan som fanns på denna hemsida. Två av böckerna fanns i högskolans 

bibliotekskatalog och var tillgängliga, två av böckerna hittades med hjälp av Libris 

sökmotor och beställdes från annat bibliotek med hjälp av fjärrlånsbeställning via 

högskolebibliotekets hemsida. De fjärrlånsbeställda böckerna fanns dock inte att få tag 

på i förhållande till den utsatta tiden för detta arbete och valdes därför bort. Två 

biografier som uppfyllde kriterierna fanns alltså att tillgå, den ena heter ”Blod är 

tjockare än vatten” och är skriven av Astrid Trotzig som är född i Korea och uppvuxen i 

Sverige . Den andra heter ”På jakt efter Mrs Kim i Seoul” och är skriven av Sofia 

French, också adopterad från Korea och uppvuxen i Sverige. 

 

Dataanalys 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) har metoden ”kvalitativ 

innehållsanalys” åtta centrala begrepp för att beskriva processen vid bearbetning av 

forskningsdata. Begreppen är: Analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, 

abstraktion, kod, kategori och tema. För denna studie utgjorde de två biografierna 

analysenheterna. Varje självbiografi för sig blev en analysenhet och båda biografierna 

lästes igenom i tur och ordning för att upplevas som separata helheter. Innehållet i det 

andra centrala begreppet, domänen, vilket betyder den del av texterna som innefattar ett 

speciellt område som svarar på de frågeställningar författaren ställt sig innan, blir i 

denna studie upplevelserna av att vara internationellt adopterad och växa upp i Sverige. 

Meningsenheterna är den meningsbärande delen av texten som innehåller meningar 
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stycken och ord som alla hör samman genom sammanhang och innehåll. 

Meningsenheter som framkommit handlade om kvinnornas upplevelser av att vara 

uppväxta i en adoptivfamilj i ett land som inte är deras ursprungsland. De sidor som 

hade meningsenheter som svarade an mot syftet i texterna märktes ut med gem på 

sidornas kanter därefter lästes endast den märkta texten igenom ytterligare en gång. 

Kondensering är enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) en process som gör 

att textmaterialet förminskas och blir lättare att arbeta med, innehållet får dock ej 

förändras. Kondenseringen i denna analys har skett genom bearbetning av 

meningsenheterna i ett Word dokument, där det viktigaste och mest framträdande i 

meningsenheterna som matchat syftet skrivits in i word dokument och texten 

markerades med namn och sidnummer detta för att få en bra överblick. Innehållet i den 

kondenserade texten klipptes sedan ut och abstraherades till en högre logisk nivå för att 

kodas i olika högar vars innehåll blev meningar som behandlar liknande upplevelser. 

Dessa samlades sedan till kategorier, som innehöll flera koder med liknande innehåll. 

Studien fick först fram underkategorier och efter att ha sett den övergripande helheten 

av underkategorierna kunde tre gemensamma nämnare bilda de tre huvudkategorierna: 

 

 Tankar om identitet 

 Känsla av tillhörighet och distans 

 Möten med omvärlden   

  

RESULTAT 

Denna studie beskriver två kvinnors upplevelser av att leva som adopterade i Sverige. 

Många tankar och känslor runt identitet, familj och upplevelsen av att känna sig 

annorlunda har under uppväxten och i vuxenlivet gjort sig gällande hos kvinnorna som 

reagerat på olika sätt i mötet med världen. I resultatet presenteras tre huvudkategorier 

med underkategorier. Den första huvudkategorin har tre underkategorier, de två andra 

huvudkategorierna har två underkategorier, alla redovisas nedan i en överskådlig tabell. 

De olika kategorierna redovisas också med hjälp av citat. 

 

Tabell 1 Huvudkategorier och under kategorier 

Tankar om identitet 

Vem är jag? 

Att alltid vara annorlunda 

En fot i varje land 

 

Känsla av tillhörighet och distans 

Sorgen över att ha blivit övergiven 

Känslan av att vara olik, önskan att vara lik 
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Möten med omvärlden 

Kränkande behandling 

Omgivningens frågor och synpunkter 

 

 

Tankar om identitet 

Vad som tydligt gått att utläsa ur de båda självbiografierna är författarnas starka längtan 

efter att förstå vilka de egentligen är och var de hör hemma. En strävan efter att uppleva 

och sammanföra den utländska identiteten med den svenska, en önskan om att försöka 

hitta en balans mellan det andra landet och Sverige och hitta en plats och en roll som 

passar med den inre känslan och den yttre livsvärlden.  

 

Hela högstadiet fortsatte jag att experimentera med mitt hår. Jag minns 

särskilt när jag hade hockeyfrilla, med det korta håret på huvudet rakt 

upp, färgat orange i topparna. Jag hade senare en mycket ovanlig 

permanent, där frisören använt olika former på spolarna, ibland en platt, 

vilket resulterade i sicksackiga hårslingor blandad med stora, vanliga 

lockar och små korviga korkskruvar. På det hade jag blekta och färgade 

slingor. Mamma ångrade nog att hon låtit mig börja, för hon pratade ofta 

om hur fint mitt raka svarta hår hade varit (French, 2005, s. 21). 

Vem är jag? 

De båda författarna har på grund av brist på information om sin bakgrund erfarit ett 

lidande där känslor av rotlöshet och avsaknad av tillhörighet upplevts. Otillräcklig 

information om vem den biologiska mamman var, var någonstans födseln inträffade, om 

det finns någon biologisk släkt eller vad som hände under tiden på barnhemmet är något 

som upplevts väldigt känslomässigt påfrestande (Trotzig, 1996; French, 2005). De båda 

kvinnorna uttrycker ett ständigt hopp om att det ska finnas något mer i de papper som 

myndigheterna gav familjerna i samband med adoptionen. Något som berättar mera om 

deras identitet, om vem de en gång var. Barnhemmet eller fosterföräldrarna fick skriva 

några fraser om barnet och dess vanor och personlighet men detta kändes mest som 

standardfraser enligt Trotzig (1996). Egenskaper som att de hade ett fint utseende var 

glada eller åt duktigt var den enda information som sparats till adoptivföräldrarna. 

Dessa få bakgrundsfakta om spädbarnstiden har upplevts som mycket otillfredsställande 

och väckt många tankar och känslor kring vem de egentligen var som spädbarn. 

 

Mitt namn Kim Bong-Sun är påhittat min ålder uppskattad. Jag är ett 

hittebarn (French, 2005, s. 94). 

 

Båda uttrycker en undran om vad som hände under den tid då de bodde i det andra 

landet. Hur blev de behandlade, fäste de sig vid de människor som vårdade dem då? Har 

detta satt några spår? De uttrycker en sorg över att det inte finns någon att fråga. Båda 

kvinnorna menar att mer information skulle ha hjälpt dem att lättare få ihop 

pusselbitarna till helheten av identiteten (Trotzig, 1996; French, 2005). 
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Det jag söker är den plats där jag är född. För att bekräfta att jag finns. 

Att jag är född (Trotzig, 1996, s.118). 

 

French (2005) hade ett minne från barndomen där omgivningen talat om en annan 

adopterad flicka som ställde till med så mycket besvär och inte var riktigt som hon 

skulle. Båda kvinnorna har upplevt att de på olika sätt strävat efter bekräftelse, kärlek 

och uppskattning. French (2005) har upplevt att hon alltid strävat efter att vara bäst på 

allt och att det inte varit tillåtet att misslyckas för att ingen skall kunna säga att problem 

som uppstår i livet beror på adoptionen.  

 

När jag började högstadiet fanns det en tjej i parallell klassen som var 

adopterad från Korea. Jag såg henne inte som ett hot, men hon var 

förknippad med en liten stickande obehagskänsla I efterhand inser jag att 

det obehag hon ingav mig inte hade med konkurens att göra, det 

förorsakades snarare av att hon påminde mig om mitt eget predikament, 

hur jag kanske tog mig ut i andras ögon. Som någon som stack ut . Någon 

som var annorlunda på fel sätt (French, 2005, s. 27). 

 

 

Trotzig (1996) berättar att det med stigande ålder blivit lättare att hitta en identitet och 

att humor varit ett sätt som underlättat sökandet och ökat förmågan att förlika sig med 

både den svenska och den utländska delen av sig själv. Vissa drag i personligheten är 

resultatet av ett liv i Sverige och den uppfostran som tillhandahållits här och vissa drag 

har en koppling till det andra landet. 

 

Att alltid vara annorlunda 

   

Trotzig (1996) och French (2005) har båda känt en känsla av att vara annorlunda. 

Trotzig uttrycker att hon ofta känt en rädsla på grund av att hon ser annorlunda ut och 

har också alltid känt en längtan efter att få vara tillsammans med människor som ser ut 

precis som hon. De uttrycker båda en önskan av att få vara någon i mängden som ingen 

tittar på eller frågar var hon hör hemma. 

 

Men det syntes ju så tydligt. Det märktes. Hela tiden. Att man inte var 

svensk, att man kom från ett annat land. Att man var utlänning. Ensam, 

utan föräldrar eller kompisar, var man bara en utlänning. Ingen kunde 

veta att man var adopterad. Jag ville vara som alla andra. Blond och 

svensk (Trotzig, 1996, s. 75). 

 

French (2005) funderar över om hennes utseendefixering kom sig av att det var svårt att 

begripa sitt eget utseende. Trotzig (1996) önskade ibland att hon hade varit en riktig 

invandrare med en egen kultur och ett eget språk, som utövades och talades i hennes 

familj. De upplever att den gemenskap de söker inte går att finna någonstans varken i 

det första landet eller i Sverige. 

 

Ibland reagerar jag när jag får syn på min egen spegelbild i ett 

skyltfönster hastigt (Trotzig, 1996, s. 82). 
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Om de åker tillbaka till hemlandet Korea kommer alla människor där att märka att de 

inte är ”riktiga” koreaner. De kan inte tala språket och de kan inte uppföra sig som äkta 

koreaner.  

 

I Mrs Parks ögon är jag nämligen långt ifrån jämlik. Trots att jag är 

jämngammal och minst lika utbildad som hon. Jag som adopterad utan 

blodsband och familjetillhörighet, anses vara sprungen ur problematiska 

och undermåliga sociala förhållanden och placerar mig således mycket 

långt ned i systemet. Eller kanske utanför ramen  (French 2005, s. 37). 

 

 

Allting har emellertid inte varit negativt, de har också fått uppskattande reaktioner på 

sitt utländska utseende av människor som tycker att de är spännande. Som barn 

upplevde Trotzig att adoptionen gjorde henne speciell och fann ändå en stolthet i att inte 

vara som vanliga svenskar. 

 

 

En fot i varje land 

Känslorna och upplevelserna kring det andra landet har varit väldigt blandade och svåra 

att hantera speciellt för Trotzig (1996) som i tonåren avskydde alla samtalsämnen och 

frågor som handlade om att var adopterad. Att göra en återresa var för henne då 

otänkbart och helst ville hon bara vara svensk, ville att den andra identiteten skulle 

utplånas att det andra jaget skulle försvinna. Hon upplevde det också som smärtsamt att 

inte förstå sitt ursprungsspråk eller förstå det andra landets flaggas betydelse. Hon 

kände en rädsla inför att prata språket och vågade aldrig försöka. När hon skulle uttala 

sitt ursprungsnamn väcktes känslor av obehag och hon ogillade att ta namnet i sin mun. 

 

 

Hon tror att jag kommer att hitta den vid någon flytt men jag slängde den 

för många år sedan för jag skämdes över den, över mig själv jag vill inte 

se den, vill inte ta i den, ville bara ha bort den. (Trotzig, 1996, s.117) 

 

I kontrast till dessa känslor fanns också en längtan efter det andra landet. Människor 

med liknande utseende studerade hon i smyg. Så småningom kände hon också en stark 

önskan om att hitta den där slängda flaggan och åter få ställa upp den. På senare tid fann 

både Trotzig och French det alldeles nödvändigt att som vuxen göra en återresa till det 

andra landet. För att kunna utvecklas och förstärka känslan av helhet i sina 

personligheter behövde de åka tillbaka till ursprunget och uppleva kulturen där och se 

vilka de kanske skulle ha varit om de vuxit upp där.  Det var inte odelat positivt att ta 

reda på mer om landet, även i vuxen ålder upplevdes det ibland som obehagligt. Det var 

främst en känsla av att uppslukas för mycket av sökandet, som var negativ. 

 

Har jag två ”hem” länder eller inget alls? Jag står med en fot i Sverige en 

i Sydkorea. Jag vet inte var jag hör hemma (Trotzig, 1996, s. 122). 
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Känsla av tillhörighet och distans 

Under uppväxten och vuxenlivet har kvinnorna upplevt starka känslor kring känslan av 

tillhörighet till adoptivfamiljen men också till de biologiska föräldrarna som försvann 

tidigt i livet. Känslor som utanförskap, att inte höra till har blandats med sorgen över 

den förlorade biologiska familjen om varför de blivit bortlämnade. Detta är något som 

de båda kvinnorna upplevt från mycket låg ålder genom uppväxten och vuxenlivet och 

som också var en viktig anledning till varför båda valde att göra återresor till 

ursprungslandet. 

  

Kanske fäster jag alltför stor uppmärksamhet vid detta. Det kanske inte 

varit någon   skillnad om jag levt i min biologiska familj. Men när man är 

adopterad framstår allt särskilt tydligt. Plågsamt tydligt (Trotzig, 1996, s. 

45). 

Sorgen över att ha blivit övergiven  

De båda adopterade uttrycker en sorg över att ha blivit övergivna av de biologiska 

föräldrarna, främst mamman (Trotzig, 1996: French 2005). Trots att uppväxten hos de 

andra föräldrarna varit bra finns det en inre process som hela tiden pågår och de 

försöker förstå varför. De uttrycker en ständigt återkommande fråga om varför den 

biologiska mamman valde att lämna bort dem. 

 

När jag var liten ville jag att min riktiga mamma skulle vara död, att hon 

dog när jag föddes. Det gjorde det lättare att förstå (Trotzig, 1996, s. 40). 

 

Under uppväxten fantiserade de om olika tänkbara möjligheter som kunde vara orsaken 

till att de hade blivit bortlämnande. De kände också en, som de trodde, förbjuden 

längtan att få växa upp tillsammans med den biologiska familjen även om de visste att 

deras levnadsförhållanden då kunde ha varit mycket dåliga. Trots att de rent 

intellektuellt ”förstår” kan de känslomässigt inte glömma och inte förlåta att de blivit 

övergivna av sin mamma och sin familj.  

 

Som liten flicka tänkte jag att hon nog var död. Så måste det ju ha varit. 

Och om hon nu inte var död så måste hon ju i alla fall ha varit väldigt 

gammal, väldigt ung, sjuk eller fattig när hon födde mig. Annars skulle 

hon ju inte ha lämnat bort mig (French 2005, s. 53). 

 

Ibland önskade French (2005) att det var hon som lämnade den biologiska mamman att 

rollerna var ombytta och att det var mamman som ständigt sökte, längtade och undrade. 

   

Oavsett om hon lever eller inte vill jag att jag alltid ska ha funnits i hennes 

tankar alltid. Minnet av mig, undran över vad som hände mig. Jag får inte 

upphöra att existera inom henne (Trotzig, 1996, s. 42). 

 

 

 

Känslan av att vara olik, önskan av att vara lik 
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Trotzig (1996) och French (2005) kände båda en stark längtan efter att vara lika den 

familj de levde i. De hade en stark känsla av att de inte liknade någon alls, att de inte 

hade någon de riktigt kunde identifiera sig med eller spegla sig i.  

    

 Jag vill ha en riktig familj. Vi skulle ha ett annat land gemensamt med 

minnen och längtan vi skulle vara ett . Jag vill likna mina föräldrar 

(Trotzig 1996, s. 49). 

 

French (2005) berättar särskilt om hur viktiga banden till den biologiska sonen är, att 

det är det första och hittills enda blodsband som funnits i hennes liv. En av kvinnorna 

har en adopterad syster som aldrig någonsin velat prata om adoption eller det andra 

landet. Det var ett ämne som båda visste var tabubelagt och till sist frågade ingen av 

dem den andra om något som rörde detta. 

 

Vi står på yttertrappan, jag och min mamma, en sommarkväll strax före 

skolavslutningen. I samma pose, stödjer oss på ena benet, lutar på höften, 

båda händerna i byxfickorna. Vita byxor, turkos topp, smalt plastskärp, 

vita tygskor. Jag har klippt håret kort för första gången, jag tror jag är tio 

år, jag och mamma skulle vara lika. Vi skulle likna varandra (French 

2005, s19).  

 

När ifrågasättande av identiteten började göra sig gällande under uppväxten och 

framförallt tonåren upplevde Trotzig (1996) och French (2005) att de fick en distans till 

adoptivföräldrarna. De kände att de inte hörde ihop med dem eftersom det inte var deras 

biologiska föräldrar.  

 

Under tonåren ville jag komma bort från min familj. Min släkt. Blod är 

tjockare än vatten och jag hade ingenting med dem att göra (Trotzig, 

1996, s 50). 

 

De upplevde att känslan av att inte tillhöra någon i tonåren fick dem att ta avstånd ifrån 

föräldrarna och missköta både studier och relationer. 

 

En distans växte fram. Jag tror att jag var arg på dem. För att de inte var 

som jag, för att jag inte kunde spegla mig i dem (French, 2005, s.39 ). 

 

French (2005) upplevde speciellt en frustration över känslan att inte ha rätten att må 

dåligt, vara arg och deprimerad.  

 
Vi måste lämna bort henne. Vi måste lämna bort henne till ett fosterhem. 

Jag orkar inte mer. Mammas röst till pappa efter ett av hennes och mina 

många bråk. Det är inte ovanligt med sådana gräl. Det är heller inte 

ovanligt med förflugna ord. Men jag har aldrig glömt, kommer aldrig att 

glömma. Den skräcken. För att än en gång bli bortlämnad. För att inte 

vara önskad älskad. Det var bekräftelsen på att jag var köpt och kunde bli 

såld när som helst (Trotzig, 1996, s.50). 
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Möten med omvärlden 

Samhället och omgivningen har påverkat de båda kvinnornas känsloliv och psykiska 

välbefinnande på olika sätt. De har reagerat starkt om de utsatts för kränkande 

behandling. Känslan av att vara annorlunda har förstärkts vid synpunkter och frågor från 

människor ute i samhället. En önskan om att bara få vara som alla andra finns uttalad 

hos de både kvinnorna. 

  

Du är ju precis som alla andra. Kanske till och med lite mer älskad, i 

ännu högre grad efterlängtad. Folk som i all välmening försökta 

rationalisera en obeskrivbar men genomträngande och förtärande känsla 

av ensamhet, av att inte räcka till, av att inte vara menad att (French, 

2005, s.41 ). 

Kränkande behandling 

Under uppväxten har det vid många tillfällen hänt att både barn och vuxna sagt 

nedlåtande och rasistiska saker på grund av det utländska utseendet. Detta har inträffat 

både för Trotzig (1996) och French (2005) och utspelat sig under skoltid men också ute 

i samhället. Trotzig uttrycker att hon blivit överrumplad, ledsen och sårad av 

nedsättande kommentarer som kommit från både obekanta och vänner och som handlat 

om utseende och ursprung. För att skydda sig mot kommentarer och påhopp har hon 

försökt att undvika platser som inbjuder till sådana händelser till exempel tunnelbanan 

där hon upplever att hon alltid måste vara på sin vakt och så gott som alltid blir tilltalad 

och utfrågad av okända människor. En strategi för att undkomma har varit att låtsas vara 

en förvirrad turist.  

 

I skolan bland klasskamraterna blev jag retad på grund av mitt utseende, 

kallad kines, japan aldrig korean, och de gångerna svarade jag oftast 

näbbigt: Jag är faktiskt korean. Aldrig: Jag är faktiskt svensk. De flesta 

gångerna började jag dock gråta, i synnerhet i mellanstadiet grät jag ofta 

i skolan (Trotzig, 1996, s. 80). 

 

Föraktfulla blickar är något som har skrämt henne mycket. Hon har också upplevt det 

som mycket obehagligt när människor går förbi henne och säger något nedsättande, som 

att hon skall fara tillbaka till Kina, hånskrattar och härmar kinesiska. Hon har varje gång 

känt sig förvirrad och illa till mods och inte vetat vad hon ska svara och ofta inte sagt 

något alls utan bara tagit emot med tystnad. Trotzig (1996) citeras enligt följande: 

 

 

En natt för många år sedan drömde jag om att jag var jagad av skinheads. 

Plötsligt var jag fångad i en utomhuslabyrint med höga tegelmurar, inget 

tak. Alla Skinheads stod på en brandstege, amerikansk stil och såg ner på 

mig där jag sprang omkring. De skrattade. Jag försökte gömma mig där 

bakom murarna. Men eftersom de stod så högt ovanför mig såg de mig 

hela tiden. Jag var panikslagen. Till slut tvingade de mig att begå 

självmord. Jag kastade mig ut för ett stup och vaknade (Trotzig, 1996, 

s.73). 
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Omgivningens frågor och synpunkter 

 

Omgivningen har haft stor betydelse och påverkan på hur de båda kvinnorna har upplevt 

sin tillvaro. Att alltid bli mött av frågor om ursprunget har upplevts som besvärande. De 

har ständigt blivit påminda om att det inte är naturligt att de bor och lever i Sverige.  

 

En mycket nära vän berättar om sitt intresse för svensk bygdehistoria, 

svenskt kulturarv, hur fascinerad hon är, hur spännande det är att lära sig 

mer om detta. Hon säger: Det kan ju inte du vara lika intresserad av. Som 

om jag vore enbart korean. Min identitet som svenska är betydligt starkare 

och viktigare än den koreanska (Trotzig, 1996, s. 150 ). 

 

De upplevde också saknad och en oförstående omgivning, som var mycket skeptisk och 

menade att adoptivbarn är bortskämda och skall vara tacksamma. French (2005) mötte 

också uppfattningen att hennes problem inte alls bottnade i adoptionen och att det som 

plågade henne bara var lyxproblem, hon önskade att alla skulle se att den hårda ytan och 

tillgjorda självständigheten egentligen bara var rädsla och en känsla av att känna sig 

liten och övergiven. 

 

Vid utlandsresor har det hänt att Trotzig tillsammans med de resenärer som har ett 

ickenordiskt utseende blivit hänvisad till en speciell passkontroll. I Frankrike kunde 

fransmännen inte acceptera att French (2005) var svensk, de menade att hon borde se 

sig själv i spegeln innan hon uttalade sig om att vara svensk. Hon blev också utfrågad 

om förhållandena i Korea, vad den koreanska presidenten heter, hur många människor 

som lever i Korea med mera. En förälder till en av Trotzigs vänner talar alltid engelska 

med henne trots att hon alltid svarar på svenska. Trotzig blir illa berörd och känner sig 

kränkt när skämtsamma reklamfilmer om japaner visas på TV och andra skrattar. 

Fördomar och skämt om asiater får henne att känna obehag. 

 

När jag frågar: Finns det cykelrum och barnvagnsrum? skrattar hon till: 

Cyklar du mycket? Innan jag ens hunnit avsluta mitt ja fortsätter hon: Ja, 

jag har varit i Kina. Hon ser mycket glad ut och ger mig en snabb blick: 

Jag har aldrig sett så många cyklande människor förut (Trotzig, 1996, 

s.150). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

 

I denna studie har författaren valt att analysera två självbiografier som behandlar 

upplevelserna av att växa upp som adopterad i Sverige. Enligt Jonsson Heuchemer och 

Josephsson (2008) är en människas berättelse en avbild av dennes levda liv och 

upplevelser och ett sätt att skapa mening i det vi upplevt, men också ett sätt att påverka 

vår omvärld genom egna erfarenheter. Från början fanns en önskan att studera 

vetenskapliga kvalitativa artiklar där adopterade berättade om sina upplevelser i mötet 

med somatisk vård, psykiatrisk vård eller om sina upplevelser av att vara adoptivbarn. 
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Endast en sådan artikel gick att uppbringa och där av kom sig valet att studera 

självbiografier. Dessa gav en intressant och bra inblick i adopterade människors 

livsvärld, deras känslor och upplevelser. Det fanns endast två självbiografier, som 

motsvarade inklusionskriterierna. Författarna till biografierna var båda kvinnor i ungefär 

samma ålder och kom också båda från Korea, detta urval har naturligtvis påverkat 

resultatet. Efter att ha analyserat materialet ser jag många liknande upplevelser hos de 

båda kvinnorna. Frågan jag ställer mig är om detta beror på kvinnornas liknande 

livsförhållanden eller om en människa som är adopterad från ett annat land än Korea, i 

en annan ålder, skulle haft liknande upplevelser? Båda författarna till självbiografierna 

som analyserats, beskriver även sin återresa till ursprungslandet men detta har lämnats 

utanför denna studie eftersom syftet var att beskriva adopterades upplevelser av att växa 

upp i Sverige. Min egen erfarenhet av att vara adopterad har jag under studiens hela 

arbetsprocess försökt att inta ett medvetet förhållningssätt till. Detta har dock inte varit 

lätt och kanske kan min förförståelse till viss del ha påverkat resultatet. Modellen som 

använts för studiens analys är kvalitativ innehållsanalys, den har varit en väl fungerande 

metod, då det har handlat om analys av människors berättelser om sina upplevelser. En 

intervjustudie med adopterade hade varit ett relevant metodval. Att ta del av 

biografierna har varit mycket intressant och att finna de meningsbärande enheterna som 

svarade på studiens syfte gick snabbt och utan större problem. Däremot har det varit 

svårt att särskilja underkategorierna då innehållet ibland varit mycket liknande. Vissa 

meningsenheter hade kunnat passa in under flera kategorier. Efter att ha arbetat fram 

och tillbaka med huvudkategorier och underkategorier känns det slutgiltiga resultatet 

som den helhet min tolkning gav. Valet att använda citat var ett sätt att levandegöra 

kvinnornas upplevelser. Valet att arbeta med studien ensam har kanske medfört vissa 

nackdelar, min upplevelse är att det har inneburit mera arbete och tagit mer tid. Ett 

dubbelt författarskap hade förmodligen underlättat både vid analysarbetet och 

reflektionen.  

 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet var att beskriva två kvinnors upplevelser av att växa upp som adopterade i 

Sverige. Resultatet visar att trots en förhållandevis lugn och harmonisk uppväxt har 

dessa kvinnor upplevt både lidande och en viss psykisk ohälsa vilket överensstämmer 

med Hjern, Lindblad och Vinnerljung (2002); Howe., Shemmings och Feast (2001); 

Singer och Krebs (2008) och Gair (2008). Önskan med studien var att tydliggöra den 

här gruppen för sjuksköterskan och öka förståelsen för vad det i olika sammanhang kan 

föra med sig att vara uppväxt som adoptivbarn. Meningen med uppsatsen var också att 

ge sjuksköterskan kunskap som hur det kan vara att leva i ett annat land i en 

adoptivfamilj. Studiens bakgrund belyser forskning angående vad tidig separation kan 

ge för problem i vuxen ålder och forskning som visar hur adopterade barn och 

ungdomar klarar sin uppväxt och sitt vuxenliv, ser jag som viktig kunskap för 

sjuksköterskor. 

 

Något som tydligt framkommer i självbiografierna är de båda adopterades känsla av 

brist på helhet i den egna identiteten. De upplever att de inte riktigt vet var de hör 

hemma och vem de egentligen är. I den del av studiens bakgrund som handlar om 
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barnets olika utvecklingsstadier kan vi läsa om hur tidig separation ger upphov till 

störningar i personlighetsutvecklingen och uppbyggandet av jaget och identiteten 

(Cullberg, 2003).  Enligt Hjern, Lindblad och Vinnerljung (2002) visar statistiken att 

adopterade barn, ungdomar och vuxna i större utsträckning lider av psykiska problem, 

inlärningssvårigheter, missbruksproblem och att de i större utsträckning är 

självmordsbenägna än de som är födda i sina familjer. Finns det alltså ett samband 

mellan att uppleva separationer och otrygghet under småbarnsåren och att senare 

utveckla känslomässiga problem trots en bra uppväxt i en ny familj? Har vi som 

sjuksköterskor tillräckligt med kunskaper om hur de adopterades tidiga upplevelser kan 

ha påverkat dem, för att kunna möta dem på ett adekvat sätt och ge dem rätt hjälp? Det 

är viktigt att sjuksköterskor under utbildningen får kunskaper om vad tidig separation 

kan medföra senare i livet och vilken betydelse den kan ha för 

personlighetsutvecklingen. Viktigt är också att sjuksköterskan kan upptäcka och förstå 

föräldrarnas av hjälp behov i att stödja den adopterade i hans/hennes 

identitetsutveckling. Enligt Mohanty och Newhill (2006) kan stöd under en längre tid 

efter adoptionen och under uppväxten främja utvecklingen och hjälpa de adopterade att 

handskas med sin verklighet. 

 

Trotzig (1996) och French (2005) beskriver att de upplevt svåra känslor under 

uppväxten som adopterade i Sverige. Båda har upplevt starka känslor av utanförskap 

och av att känna sig annorlunda.  Enligt Eriksson (1994) kan känslor som utanförskap 

leda till upplevelse av ensamhet och frambringa ett stort lidande för en människa. 

Känslan av att inte passa in eller inte höra till har blivit en del av kvinnornas naturliga 

hållning till livet och när lidandet handlar om hur vi förhåller oss till världen kan det bli 

ett livslidande. Det skulle också lätt kunna utvecklas till ett sjukdomslidande vid 

psykisk ohälsa eller ett vårdlidande vid brist på förståelse från omgivningen. Vissa 

faktorer som inte går att ändra måste kanske de båda kvinnorna försonas med t.ex. 

annorlunda utseende eller familjesituation. Sjuksköterskan kan hjälpa patienten att 

författa en lidandeberättelse som kan underlätta försoningsarbetet. När en människa 

lider på detta sätt menat Eriksson (1994) att människan behöver mänsklig bekräftelse av 

sin värdighet som människa, en sjuksköterska som har den rätta kunskapen och 

förmågan kan här vara till stor hjälp. Eriksson (1994) menar att när en annan människa 

ser någons lidande kan detta innebära en tröst i sig. Själslig smärta som inte blir sedd 

eller förstådd kan utvecklas till fysisk smärta som t.ex. värk och obehagskänslor i 

kroppen menar Love (2007). Upplevelsen att bli tagen på allvar gör att människan blir 

bekräftad i den egna identiteten.  Eriksson (1994) menar att när någon blir mött i sitt 

lidande underlättas dennes försoningsarbete. Att många adopterade med olika symptom 

kan vara i behov av en sådan vårdrelation, är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om.   

 

En företeelse de båda författarna tar upp i biografierna, är att de under perioder i livet 

haft svårigheter att identifiera sig med adoptivfamiljen. Följden av detta blev gräl inom 

familjen och distanstagande från familjen vilket ledde till att kvinnorna mådde psykiskt 

dåligt. Cornell och Hamrin (2008) menar att adoptivbarns svårigheter med att identifiera 

sig med familjen i vissa fall kan grundas i tidig anknytningsproblematik. De förklarar i 

sin studie att typiska faktorer som kan leda till anknytningsproblem hos ett barn är just 

förlust av vårdnadshavare, bristande omhändertagande av barnet i tidig ålder eller att 

barnet vårdats på institution. De menar också att barn med tidiga anknytningsproblem 

har svårt att se adoptivföräldrarna som en trygg bas. Eftersom många adoptivbarn 
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vårdats på barnhem är det vanligt med anknytningsproblem. Enligt Cornell och Hamrin 

(2008) finns det flera sätt att tidigt identifiera dessa problem och det gäller att hitta 

familjer i riskzonen för att tidigt kunna erbjuda hjälp. Det är därför viktigt att de 

sjuksköterskor som kommer i kontakt med små adoptivbarn kan identifiera dessa 

problem så att de i görligaste mån kan förhindras. Dessa kunskaper måste förmedlas i 

all utbildning som rör barn – och familjevård särskilt inom barnhälsovård och 

psykiatrisk vård. 

  

Resultatet visar att de båda kvinnorna upplevt och upplever en sorg över förlusten av 

den biologiska familjen. De beskriver i resultatet att sorgen följt dem genom alla år och 

in i vuxenlivet. Enligt Love (2007) är sorg en reaktion på en förlust av någonting eller 

någon som är betydelsefull för oss. I detta fall är det ju både den biologiska familjen, 

ursprungslandet och kulturen som tidigt tagits ifrån kvinnorna. Att vara i sorg ändrar 

enligt Love (2007) vårt sätt att se på oss själva och på den värld vi lever i. Att uppleva 

sorg kan medföra psykisk smärta och kan även ge upphov till fysiska besvär. Enligt 

Love kan långvarig sorg leda till depressions och ångest problematik. Sorgen de 

adopterade kvinnorna beskriver handlar bland annat om en ständig påminnelse om att de 

en gång blev övergivna och inte var önskade. Cullberg (2003) och Hwang och Nilsson 

(2005) visar också att förlust av vårdnadshavaren på ett tidigt stadium utvecklar 

negativa grundkänslor i ett barn, dessa känslor kan sedan påverka barnets 

personlighetsutveckling och forma dess tankar och handlingar i vuxenlivet. Som 

sjuksköterskor har vi ett ansvar att hålla oss ajour med den senaste forskningen 

beträffande psykiska och fysiska symptom och lindring Socialstyrelsen (2005). Ett 

första steg för att hjälpa en människa som upplever sorg är att försöka förstå hennes inre 

smärta menar Love (2007). Vi som sjuksköterskor behöver ha kunskap om att 

människor som är adopterade sedan länge kan bära med sig sorg och livslidande. Att 

hjälpa en patient att identifiera och uttrycka sin sorg innebär både smärta och andra 

svåra känslor för den sörjande. Vi måste kunna hjälpa dem att identifiera och uttrycka 

sina känslor, t.ex. genom att fråga dem öppna och icke ledande frågor om hur de känner 

sig Love (2007). Som sjuksköterskor kan vi enligt Wiklund (2003) skapa en god 

tillitsfull relation med de patienter vi möter om vi verkligen vågar lyssna på det de har 

att säga, vågar bli berörda av dem och vågar vara tillgängliga för dem med hela vår 

person. Vi måste dock komma ihåg att se till patientens egna resurser och dennes 

möjligheter att själv finna svar. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2008) innebär 

Empowerment en grundläggande människosyn och ett synsätt där utgångsläget är att 

alla människor har kapacitet och resurser att först definiera sina egna problem för att 

därefter lära sig att utveckla handlingsstrategier för att lösa problemen. Empowerment 

som omvårdnadsstrategi kan ses som en stödjande process med fokus på samarbete där 

patienten får möjlighet att ta kontroll över sitt eget liv. Sjuksköterskans uppgift är att 

handleda och hålla strukturen under de träffar som gjorts upp för patienten. 

Sjuksköterskan skall finnas för patienten genom processen, ge korta föreläsningar och 

uppmuntra patienten att söka kunskap och att forska i sina egna möjligheter. 

 

I resultatet framkom också att omgivningens inställning och bemötande var av största 

betydelse. Många fördomar och uttalanden grundade på okunskap fick de båda att känna 

sig otrygga och gav dem en känsla av utanförskap och psykiskt lidande. Smith, Delpier, 

Tarantino och Anderson (2006) menar att det är viktigt att vi vårdare är medvetna om 

vår egen attityd gentemot adoptivbarn och deras föräldrar för att kunna bemöta dem 
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med största respekt. Enligt Smith, et al. (2006) har adoptivbarn och deras föräldrar visat 

sig vara extra känsliga och sårbara inför en sjukhusvistelse. De menar också att om 

personalen är oförstående inför ett adoptivbarns stora rädsla för separation från 

föräldrarna i ett vårdsammanhang kan de förvärra barnets känsla av stress och 

otrygghet. Viktigt är att alltid visa patienten empati och respekt och att även ha kunskap 

som underlättar mötet och inte uttala sig på ett sätt som kan få den adopterade att känna 

sig kränkt eller illa tillmods eller öka dess känsla av utanförskap och känslan av att 

känna sig annorlunda. Detta kan vara ett gott sätt att lindra en patients lidande och det är 

enligt svensk sjuksköterskeförening (2005) ett av sjuksköterskans viktigaste 

ansvarsområden. 

 

Praktiska implikationer 

Studiens resultat innehåller flera för sjuksköterskan viktiga aspekter i mötet med 

patienten som är adopterad . Följande förslag på hur delar av detta resultat  kan 

vidareutvecklas i praktiken: 

 

 I arbetet som sjuksköterska införskaffa sig kunskap om 

adoptionsrelaterade svårigheter och vad dessa kan innebära 

 

 I sin yrkesroll som sjuksköterska reflektera över sin attityd och 

förförståelse till just gruppen vuxna adopterade, adoptivbarn och 

adoptivföräldrar 

 

 Vara lyhörd i mötet med patienten och kunna hänvisa till rätt sorts hjälp 

vid behov 

 

 Vara medveten om att adopterade kan uppleva lidande till följd av en 

okänd bakgrund där många separationer och bristande behandling under 

spädbarns och småbarnstiden kan ha ägt rum 

 

 

Framtida forskning 

 

Det finns mycket att uppmärksamma och bedriva forskning om när det gäller 

adopterades hälsa och upplevelser, inom så väl sjukvård som barnhälsovård. Fler 

kvalitativa studier baserade på intervjuer om adopterades upplevelser vore intressant att 

göra. En grupp av intresse är adopterade som hamnat snett i samhället, deras 

upplevelser och hur de tänker kring sin situation. Det kunde även göras studier av 

personal som jobbat speciellt med adoptionsrelaterades problem. Fokus kunde riktas 

mot hur tidiga separationer kan påverka en människa under livets gång. 
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                                                                                            Bilaga 1 

Översikt av analyserad litteratur 
 
Författare: Astrid Trotzig 

 

Titel: Blod är tjockare än vatten 

 

Årtal: 1996 

 

Förlag: Albert Bonniers förlag 

 

Astrid är uppvuxen i Sverige men kommer 

ursprungligen från Korea. Självbiografin handlar 

om Astrids tankar och känslor kring att vara 

adopterad. Om att ha ett annorlunda utseende och 

en okänd bakgrund. Om längtan efter den 

biologiska mamman och utmaningen att hitta en 

identitet som känns rätt. Den handlar också om 

hennes återresa till Korea och sökandet efter sina 

rötter. 

Författare: Sofia French 

 

Titel: På jakt efter Mr Kim i Seoul 

 

Årtal: 2005 

 

Förlag: Wahlström och Widstrand 

AB 

Denna självbiografi handlar om Sofia som 

kommer ifrån Korea och är adopterad till Sverige. 

I självbiografin berättar Sofia om sina känslor av 

att växa upp i Sverige. Hon tar upp känslor som 

ilska förvirring över att inte veta vem hon är och 

vart hon hör hemma, men berättar också känslor av 

nyfikenhet och längtan efter ursprungslandet och 

den koreanska identiteten.  

 

 


