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SAMMANFATTNING 

Detta är en kvalitativ intervjustudie med sju vuxna adopterade. Studien har en hermeneutisk ansats med 

syfte att undersöka hur adopterade beskriver sin upplevda psykiska hälsa och ohälsa utifrån dessa 

frågeställningar: 

• Hur beskriver adopterade sin upplevda psykiska hälsa/ohälsa utifrån olika livsteman? 

• Kan man se ett samband mellan patientens anknytningsmönster och problem/lidande i de 

livsteman som framkommer? 

• Kan man se ett samband mellan patientens maladaptiva scheman och problem/lidande i de 

livsteman som framkommer? 

Intervjuerna tog mellan 45-65 minuter och genomfördes digitalt. Respondenterna fick innan inter-

vjuerna fylla i skattningsformulären ASQ och YSQ som skattar anknytningsmönster samt maladaptiva 

scheman. Resultaten visade på att alla som deltog i studien beskrev känslor av övergivenhet, ensam-

het, eller utanförskap och att de hade uttalade strategier för att skydda sig från övergivenhet, främst 

genom överdriven anpassning till andras behov, och ett sökande efter bekräftelse. Hos många fanns en 

inre konflikt att både längta efter och vilja ha nära relationer samtidigt som man undvek närhet av 

rädsla att bli övergiven och lämnad. Förutom detta beskrev de flesta respondenter upplevelser av 

utanförskap både orsakat av egna tankar och tolkningar och omgivningens bemötande. Många har 

upplevt rasism och mobbning, ifrågasättande och exotifiering, andra har upplevt att det har varit svårt 

att bli förstådda i sina upplevelser som adopterade, både från närstående och från vården. 

 

 

Nyckelord 

Adoption, Anknytning, Psykisk hälsa/ohälsa, mobbning, rasism, nära relationer, separationer, 

behovsbrist, självpresentation, vårdkontakter, suicid, självkänsla, identitet, utanförskap, separationer, 

schema 
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FÖRORD 

Vi vill tacka de personer som deltagit i vår studie och generöst delat med sig av sin tid och berättat om 

sina upplevelser och erfarenheter. Tack vare er har vi kommit en liten bit längre mot att förstå hur 

man som adopterad kan uppleva och beskriva sin psykiska hälsa. Vi vill också tacka verksamhets-

ansvarig och personal på Apoteksgårdens Kognitiva Center AB som stöttat vårt projekt och bidragit 

med stöd och hjälp att kontakta intervjupersoner och vår handledare som stöttat oss genom det här 

projektet. Även ett stort tack till vår handledare Gunnar Edman som har stöttat och handlett oss 

genom vår process och även varit oss behjälplig i framställandet av alla diagram. 
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INTRODUKTION 

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

Sverige, då adoptivföräldrar har bättre socioekonomiska förhållanden jämfört med den svenska 

genomsnittsföräldern (Hjern, Lindblad & Vinnerljung 2002). Det är en faktor som kan antas bör leda 

till bättre förutsättningar för goda uppväxtförhållanden. Trots detta är internationellt adopterade mer 

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

tillsammans med sina biologiska föräldrar1.  

Utifrån statistik om att frekvensen suicidförsök och genomförda suicid hos gruppen adop-

terade är högre än hos normalpopulationen (Hjern et al., 2002), men även utifrån den signifikant 

högre risken för annan psykisk ohälsa som skapar ett lidande för individen, är det av stort kliniskt 

intresse att förstå vilka variabler som kan påverka den psykiska ohälsan hos den här specifika 

gruppen. Bättre förståelse ger större möjligheter att kunna ge adekvat psykoterapeutisk behandling till 

denna grupp patienter, men även möjligheter att ge ett mer kvalificerat stöd till adoptivföräldrar för att 

om möjligt kunna förebygga psykisk ohälsa hos adoptivbarn. Samtidigt finns ganska lite forskning om 

hur de adopterade själva upplever sin psykiska hälsa och ohälsa och därför är syftet med denna upp-

sats att bidra till en ökad förståelse för detta. Gruppen utlandsadopterade är inte en homogen grupp 

utan det skiljer sig mycket åt beträffande erfarenheter dessa barn har innan de kommer till sina 

adoptivfamiljer i Sverige. En sak har de dock alla gemensamt − i adoptionsprocessen ingår att genom-

gå minst ett, men oftast flera, uppbrott, vilket kan medföra separationer från signifikanta personer vid 

späd ålder och ibland institutionsvistelse där omvårdnadpersonerna2 växlar och förutsättningarna att 

skapa en anknytningsrelation kanske inte finns. Därför finns det anledning att anta att denna patient-

grupp kan ha fått en otrygg tidig anknytning. De ska dessutom knyta an till nya omvårdnadspersoner 

vid ankomsten till sitt nya sammanhang. 

Avbrott i anknytningen, som det späda barnet kan ha utsatts för under den första tiden i sitt 

liv och den stress detta medför, påverkar barnets utveckling både känslomässigt och fysiologiskt. Att 

knyta an på nytt till nya omvårdnadspersoner kan vara en svår uppgift för ett barn som tidigare upp-

levt trauman och separationer. Brott i anknytningen kan påverka kognitiva och emotionella processer 

hos barnet och i förlängningen påverka hur det adopterade barnet ser på sig själv, andra och nära 

relationer. Denna studie syftar till att ta reda på hur adopterade beskriver sina upplevelser av den här 

processen och om det går att se någon koppling till deras anknytningsmönster. Även andra förhållan-

den innan adoptionen kan påverka den psykiska hälsan såsom bristande stimulans, trauman, vanvård, 

undernäring och exponering för droger/alkohol under fostertiden. Således är det rimligt att anta att det 

 
1 https://mfof.se/internationella-adoptioner/forskningsrapport---halsa-och-sociala-livsvillkor-hos-internationellt-

adopterade-i-vuxen-alder.html  
2 I uppsatsen kommer ordet ”omvårdnadsperson” att användas för alla personer som fysiskt sköter om barnet. 

Ordet ”anknytningsperson” används för den person som barnet primärt har knutit an till känslomässigt. 

https://mfof.se/internationella-adoptioner/forskningsrapport---halsa-och-sociala-livsvillkor-hos-internationellt-adopterade-i-vuxen-alder.html
https://mfof.se/internationella-adoptioner/forskningsrapport---halsa-och-sociala-livsvillkor-hos-internationellt-adopterade-i-vuxen-alder.html
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finns en hög risk att adopterade barn har upplevt en frustration av sina grundläggande känslomässiga 

behov innan de kommit till Sverige. Efter ankomsten till sin nya familj kan adopterade ha ytterligare 

utmaningar som kan påverka den psykiska hälsan såsom svårigheter med identitetsskapande, rasism, 

mobbning, känsla av utanförskap (Hjern & Vinnerljung 2022; Tigervall & Hübinette, 2010). Även 

neuropsykiatriska diagnoser såsom ADHD och autism är vanligare hos adopterade (Hjern & 

Vinnerljung, 2022; Tigervall & Hübinette, 2010). Detta är ytterligare stressorer som måste hanteras. 

Därför bör man undersöka hur adopterade beskriver stressande händelser, svårigheter och utmaningar 

och hur de har hanterat detta, och även se om det går att göra någon koppling till de maladaptiva 

scheman som schemateorin identifierar. 

 

Teoretiska referensram 

Två olika teoretiska referensramar, som båda gör anspråk på att förklara tidiga erfarenheters inflytan-

de på utveckling av psykisk hälsa och ohälsa, är anknytningsteori och schemateori. 

 

Anknytningsteorin 

Anknytningsteorin utvecklades av psykologen John Bowlby under efterkrigstiden på 1950 och 60-

talet (Bowlby, 1985). Det fanns en stor efterfrågan från samhället av hur barn påverkades av brutna 

barn-föräldrarelationer och Bowlby sammanställde kliniska erfarenheter och forskning i en rapport till 

WHO 19513 där det tydligt framgick att små barn tog skada av långvariga separationer från sina 

föräldrar. Bowlbys tankar påverkades troligen av bl. a Erik Homburger Erikson, som 1950 kom ut 

med sitt verk Barnet och Samhället (Erikson, 1993)4. I detta verk utvecklar han teorin om att 

människan utvecklas i åtta förutbestämda stadier där barnet har en utvecklingsuppgift. Från födelsen 

fram till ett och ett halvt års ålder är enligt Erikson barnets uppgift att utveckla grundläggande tillit. 

Om detta misslyckas utvecklar barnet i stället känslor av misstro som kan återkomma i senare 

relationer.  

Anknytningsteorin beskriver och förklarar den process som skapar ett varaktigt känslomässigt 

band mellan barnet och dess närmaste vårdare. Den beskriver också hur anknytningen utvecklas till 

mentala representationer (inre arbetsmodeller) hos barnet - av barnet självt, viktiga närstående och 

samspelet däremellan (Main & Solomon, 1986). 

 

Anknytningssystem 

Anknytningsteorin ger en evolutionärt förankrad förklaring till mönster vi ser i barns reaktioner på 

utdragna separationer från anknytningspersonen. Målet för barnet är ju att upprätthålla relationen till 

anknytningspersonen till varje pris är ett livsviktigt mål ur barnets perspektiv. Våra känslor är ju 

 
3 Maternal Care and Mental Health, WHO (1951) 
4 Svensk översättning. 
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mentala mekanismer som i specifika situationer inriktar organismen på uppnåendet av mål i relation 

till sin omgivning (Wennerberg, 2013). Det lilla barnets känslor har ju som mål att återupprätta 

relationen med anknytningspersonen och styrkan i de känslorna visar på hur viktigt målet är. Barnets 

starka känslor av ångest, sorg och ilska syftar till att protestera och återupprätta anknytningen till 

anknytningspersonen. Relationen till anknytningspersonen är den trygga bas som barnet behöver för 

att kunna uppnå andra mål såsom fysiskt skydd, matintag, lek och nyfikenhet. Det är därför anknyt-

ningssystemet mobiliserar våra allra starkaste känslomässiga reaktioner (Bowlby, 1994). De uttryck 

anknytningsbeteendet tar hos individen beror till stor del på hur personen har upplevt att hen har haft 

det i sin ursprungsfamilj eller annan form av familj. 

 

Anknytning och separationer 

I början av 50-talet anställde Bowlby en forskningsassistent vid namn James Robertson. Han och 

hustrun Joyce genomförde ett stort antal filminspelningar på barnhem och institutioner på uppdrag av 

Bowlby för att studera hur små barn påverkades av separationer från sina anknytningspersoner 

(Robertson & Robertson, 1989). I studien filmades barn som blev utsatta för separationer i samband 

med vård på sjukhus och barnhem. Där såg man tydligt hur barn led av att vara separerade från sin 

mamma och i stället växla mellan olika professionella vårdare. Man såg också tydligt att barnen under 

separationen genomgick olika faser:  

1. protest (till exempel gråt, agitation, hyperaktivitet, stark ångest som riskerar att utmynna i 

panik); 

2. förtvivlan (till exempel inaktivitet, apati, störd sömn och matvana); 

och 

3. losskoppling (detachment). Broberg och medarbetare (Broberg, Grankvist, Ivarsson & 

Risholm-Mothander, 2006) använder sig av begreppet losskoppling för denna fas. I losskopp-

lingsfasen tycks barnet ha anpassat sig till förlusten och det sker en känslomässig omorgani-

sering som gör att barnet kan fungera utan den naturliga familjen. Bowlby, (1994) använde 

begreppen defensivt uteslutande och segregerade system för de försvarsmekanismer som 

träder i funktion när barnets anknytningssystem aktiveras samtidigt som det saknas en 

tryggande vuxen som kan hjälpa barnet att återfå tryggheten så att anknytningssystemet kan 

försättas i viloläge igen. Informationen processas och lagras i olika minnessystem och barnet 

kan därigenom komma ihåg vissa händelser rent kognitivt (att föräldern är borta) utan att 

behöva uppleva de starka negativa känslor som är förknippade med händelsen i fråga. Däri-

genom kan barnet, om förälderns skyddande närhet uteblir under så lång tid att barnets över-

levnad är i fara, lära sig att själv deaktivera anknytningssystemet. Om barnet återförenas med 

familjen ser man att tillståndet av avskiljning  (detachment) är instabilt och tolkas som ett 

försvar mot underliggande starka känslor av raseri och förtvivlan (Wennerberg, 2013). Man 

såg, till exempel, att barn som återförenas med sina primära anknytningspersoner efter en 
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längre tids institutionsvistelse aktivt undvek och ignorerade dessa personer. Andra personer, 

som inte var viktiga, t ex grannar, kunde barnet känna igen och hälsa glatt på. Med tanke på 

att alla adoptivbarn erfarit avbrott av eventuella anknytningsrelationer, eller inte har haft 

möjlighet att skapa nya anknytningsrelationer finns det anledning att anta att de har påverkats 

negativt i sin utveckling, även om de lyckats knyta an till sina adoptivföräldrar i ett senare 

skede av livet. 

 

Anknytningsbeteende 

Bowlby, (1994) beskriver anknytning som ett motivationssystem som utvecklats evolutionärt därför 

att ett nära känslomässigt band till en vuxen person ökar chanserna att överleva. Anknytningssystemet 

får barnet att söka och bevara kontakten genom att utföra anknytningsbeteenden, såsom leenden, gråt 

eller att krypa till föräldern. Detta i sin tur utlöser anknytningspersonens omvårdnadssystem.  

 

Inre arbetsmodeller (IAM) 

De erfarenheter som människan har med sig från ursprungsanknytningen formar de inre arbetsmodel-

lerna (IAM). Begreppet IAM ingår som en central del i Bowlbys anknytningsteori och kan beskrivas 

som en generaliserad mental representation av barnets erfarenheter av samspelet med anknytnings-

personen. IAM bygger på både omedvetna (förspråkliga) och medvetna (språkliga) minnen vilket 

leder till att våra tidiga erfarenheter formar hur vi uppfattar oss i relation till andra personer och i 

relation till omvärlden. Självbild och framtida förväntningar växer på så sätt fram utifrån hur anknyt-

ningspersonernas tidiga bemötande speglat och svarat på barnet och dess behov. Denna inre bild får 

sedan tjäna som prototyp och modell för framtida samspel. IAM utvecklas i takt med kognitiv 

mognad. Hur de formas beror även på̊ barnets temperament. Bowlby valde att benämna dessa begrepp 

som arbetsmodeller, vilket lyfter upp de dynamiska aspekterna av de inre representationerna. IAM har 

en konstant kapacitet för utveckling och förändring och kan antingen stärka den enskilda individen 

eller leda till dysfunktionella mönster när det gäller känslokontroll och självuppfattning (Broberg et 

al., 2006). 

 

Trygg bas och säker hamn  

Grunden i en trygg anknytning är att anknytningspersonerna i barnets liv ska utgöra en trygg bas där 

barnet eller tonåringen kan gå ut i världen och utforska för att sedan kunna återkomma till den trygga 

basen och känna sig älskad, välkommen och accepterad. Anknytningspersonen ska också kunna vara 

den säkra hamn som barnet kan söka tröst när den är ledsen, skydd och lugn om den känner sig orolig 

samt känslomässig närhet. Det viktigaste är att anknytningspersonerna finns till hands när det efter-

frågas av barnet. 
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Barns anknytningsbeteende aktiveras då barnet känner trötthet, smärta eller rädsla. Det 

aktiveras även av att anknytningspersonen är eller verkar vara oåtkomlig. Intensiteten av den känsla 

som följer avgörs utifrån vilken relation som finns mellan anknytningspersonen och den anknutna. 

Om känslan är trygg uppstår glädje och trygghet men om känslan är hotfull, avvisande eller osäker 

väcks ängslan, svartsjuka, och vrede och om den bryts uppstår sorg och depression (Bowlby, 1994). 

Barnet verkar för att utveckla en trygg anknytning behöva ett tryggt och förutsägbart 

samspel med en vuxen omsorgsperson som ser till barnets fysiska och känslomässiga behov. Det 

betyder inte bara att separationer utan även kvaliteten på samspelet med primära vårdare påverkar 

barnets utveckling. Mary Ainsworth (Ainsworth & Bowlby, 1991) identifierade och beskrev tre olika 

anknytningsmönster som kunde iakttas hos små barn. Senare kompletterade Mary Main och Judith 

Solomon detta med ett fjärde mönster ˗ desorganiserad anknytning (Main & Solomon, 1986). 

Om omsorgspersonen har ett omvårdnadsbeteende som inte svarar på barnets grundläggande 

behov kan detta leda till att barnet i stället utvecklar ett otryggt anknytningsmönster. Barnet lär sig ju 

genom sina erfarenheter vad det kan förvänta sig av de vuxna omkring sig och är inriktad på att säker-

ställa omvårdnad från sina omsorgspersoner. Anknytningsmönstren handlar om att barnet utvecklar 

inre arbetsmodeller (IAM, se ovan) om sig själva, om anknytningspersonen, och om världen, samt 

föreställningar om vilka strategier som bäst tillgodoser barnets behov av närhet och omvårdnad. Det 

är dock viktigt att påpeka att dessa anknytningsmönster inte är statiska utan kan utvecklas och 

förändras under hela livet när personen får nya erfarenheter (Broberg et al., 2006). 

Ainsworth (Ainsworth, 1978) beskriver sin teori kring trygg bas och anknytningsmönstret 

trygg anknytning. Hon menade att barn utvecklar en trygg anknytning när de får utforska sin omvärld 

med vetskapen om att det finns en trygg bas att återkomma till för att få tröst, trygghet och andra 

behov. Det gör att barnets anknytningssystem aktiveras när barnet upplever stress eller otrygghet. När 

det söker tröst och stöd hos den vuxne och får snabbt hjälp att reglera sina känslor och bli lugn igen. 

Utforskandesystemet tar vid när barnet känner sig tryggt igen. Genom denna växelvisa och flexibla 

relation till anknytningspersonen kan barnet på ett säkert sätt växla mellan utforskande och trygghets-

sökande som i sin tur ger barnet en känsla av att någon lyssnar på hennes signaler och tilltro till sig 

själv att klara av saker på egen hand. Trygg anknytning hjälper barnet att reglera känslor, men även att 

barnet kan acceptera negativa erfarenheter och är en form av vaccin mot framtida motgångar. 

De grundläggande behoven av närhet och självständighet, och att kunna tillgodose de 

behoven på ett balanserat sätt är grunden för psykologiskt välbefinnande. Man behöver kunna vara 

nära och tillgodose sina behov av nära relationer utan att ge upp sig själv och sin autonomi. I otrygga 

anknytningsmönster har det ena behovet betonats på bekostnad av det andra. Hos barn med otryggt 

undvikande anknytningsmönster (Typ A) har barnet inte tilltro till sin anknytningsperson för att få sina 

behov av tröst, förståelse och omsorg tillgodosedda och därför använder inte barnet sin anknytnings-

person som en trygg bas. När barnets anknytningssystem har varit aktiverat har de upplevt att 

föräldern inte engagerat sig, varit likgiltig, snäst av, eller på något annat sätt brustit i sin pålitlighet. 
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Barnet lär sig tidigt att behålla sina känslor och behov för sig själv och att undvika närhet och bli 

självständig för att inte riskera att bli avvisad av anknytningspersonen. Detta medför att barnet blir 

mycket självständigt men även kan ha svårt att lita på relationer till andra vuxna (Ainsworth, 1978). 

Ett otryggt ambivalent anknytningsmönster (Typ C) betonar behovet av närhet på bekostnad 

av autonomi. Där är anknytningssystemet överaktiverat och individen är relationssökande. Här har 

barnets erfarenhet varit att anknytningspersonen varit oförutsägbar i sin omsorg av olika anledningar. 

Ibland har barnet fått omsorg, ibland inte, ibland har det varit på anknytningspersonens villkor och 

utifrån dennes behov i stället för barnets. Det har gjort att barnet inte har fått hjälp att reglera sina 

känslor på ett effektivt sätt. Barnet lär sig att hålla fokus på anknytningspersonen och relationen med 

denne för att maximera sina chanser till omvårdnad och utvecklar därför ofta ett bekräftelsesökande 

beteende och avstår från att nyfiket utforska omvärlden (Ainsworth, 1978).  

I det desorganiserade anknytningsmönstret (Typ D) har det varit svårt eller omöjligt för 

barnet att hitta strategier att skydda sig själv då anknytningspersoner varit farliga för barnet. Typ D-

mönster hittar man alltså främst hos barn som varit utsatta för trauman och övergrepp, men även hos 

barn som på andra sätt har uppfattat sin anknytningsperson som skrämmande. Barnet utsätts för en 

stark inre konflikt då de har en instinkt att söka skydd vid fara hos sin anknytningsperson om det är 

just den personen som även utgör faran för barnet. Hos dessa barn kan man se denna inre konflikt i 

olika beteenden med en blandning av närmande och undvikande reaktioner. Typ D-mönstret är den 

allvarligaste av anknytningsmönstren då denna form är tydligare kopplad till senare problem och 

psykisk ohälsa (Sroufe, Egeland, Carlson & Collins, 2005).  

 

Anknytning hos vuxna 

Anknytningsmönster härbärgeras och finns med in i vuxenlivet. Det påverkar främst våra nära 

relationer, särskilt de långvariga parrelationerna. Broberg och medarbetare (Broberg et al., 2006) 

menar att även vuxna parrelationer, nära vänskapsrelationer och syskonrelationer som anknytnings-

relationer, även om anknytningssystemt och omvårdnadssystemet där är integrerat och relationen är 

mer ömsesidig. Weiss forskning (Weiss, 1975) visar att de finns stora likheter mellan barnets 

reaktioner på separation från sin anknytningsperson och vuxnas reaktioner på separation från sin 

partner. Vidare kan man se att anknytningsmönster från barndomen fortsätter påverka känslomässiga 

och beteendemässiga reaktioner och tolkningar i våra vuxenrelationer (Girme, Jones, Fleck, Simpson 

& Overall, 2021) och i vårt föräldraskap (Main, Kaplan & Cassidy, 1985). 

 

Schemateori 

Schematerapi utvecklades av Jeffrey Young i början av 1990-talet utifrån ett behov att utveckla en 

behandling för patienter med depression där vanlig KBT inte var framgångsrik. Utifrån detta utveck-

lade han en teori där anknytningsteorin och dess kliniska tillämpningar är central. Utgångspunkten är 
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biopsykosocial, d v s att psykiska lidanden och problem utvecklas och bevaras i samspel mellan 

biologiska, sociokulturella och psykologiska sårbarhetsfaktorer (Young, 1990).  

 

Grundläggande känslomässiga behov 

Young definierade begreppet grundläggande känslomässiga behov. Dessa såg han som specifika 

basala erfarenheter, som barn behöver för sin utveckling och mognad. Dessutom tittade han på de 

långsiktiga känslomässiga och psykologiska konsekvenserna, som en människa utvecklar om man på 

ett allvarligt sätt frustreras eller kränks i dessa behov under uppväxten. Han hittade en tolkningsram 

för att klassificera och organisera dessa konsekvenser som han kallade för tidiga maladaptiva 

scheman. Beroende på genetiska och biologiska förutsättningar i samverkan med miljön utvecklas 

dessa scheman. Med tiden blir mönstren och strategierna en del av personligheten (Young, Klosko & 

Weishar, 2003).  

 

Tidiga maladaptiva scheman (Early Maladaptive Schema; EMS) 

Young definierar ett schema som en organiserande struktur som skapar mening och ordning. Han 

beskriver scheman som djupt rotade övertygelser om oss själva och världen, ett genomgående 

livsmönster som innefattar kognitioner, känslor, minnen (både explicita och implicita) och kroppsliga 

sensationer i ett komplext samspel. En uppväxt som präglas av destruktiva erfarenheter och brister i 

de emotionella kärnbehoven leder enligt Young till att individen utvecklar tidiga maladaptiva 

scheman, ”Early Maladaptive Schema” (EMS). Dessa dysfunktionella mönster och strategier att 

hantera livet präglar självbilden och relationen till andra. EMS triggas i vuxenlivet av situationer som 

liknar den ursprungliga behovsbristen och uttrycks genom skyddsbeteenden, s k coping. På så sätt 

vidmakthålls och förstärks EMS (Young et al., 2003).  
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Tabell 1. Scheman. 

Domän Brist Grundläggande känslomässigt behov Schema 

1 Brist på trygg bas Behov av kontakt och acceptans. 

Skydd mot fara, omvårdnad, empati, 

kärlek, bekräftelse, stabilitet och 

varaktighet över tid 

 1. Misstänksamhet/utnyttjad  

 2. Emotionell deprivation  

 3. Värdelöshet/skam  

 4. Social isolering/Utanförskap 5. 

Avstängdhet/Emotionell hämning  

2 Brist på autonomi 

& presterande 

Behov av ändamålsenlig autonomi 

och presterande.Vägledning och 

upplevd frihet för utvecklande av 

kompetens och identitet. 

 6. Övergivenhet/instabilitet  

 7. Underkastelse 

 8. Beroende/inkompetens 

 9. Sårbarhet /Rädsla för sjukdom 

och skada  

10. Sammanflätad  

11. Misslyckad 

3 Brist på 

realistiska gränser 

Behov av gränssättning och vägled-

ning för utvecklande av självregle-

ring, självkontroll och uthållighet 

12. Grandiositet/Berättigande 

13. Bristande Självdisciplin/ 

Självkontroll  

4 Brist på 

balanserade 

ansträngningar 

Behov av att få utrymme att uttrycka 

och bli bekräftad i egna känslor och 

behov.  

14. Självuppoffrande 

15. Obevekliga normer/kritisk 

5  Scheman har inte i forskningen 

kunnat knytas till specifika 

kärnbehov. Tidigare har brist på 

spontanitet och lekfullhet föreslagits 

men detta har ej kunnat bekräftas.  

16. Bekräftelsesökande 

17. Negativism/Pessimism 

18. Straffande  

 

 

På individnivå har det länge varit känt att psykopatologisk utveckling är intimt relaterat till akuta eller 

långvariga påfrestningar i kombination med dysfunktionella inre arbetande modeller (Perris, 2005). 

Emotionella kärnbehov kan indelas i grupper, så kallade domäner. Man har identifierat ett antal 

domäner som är kopplade till en viss specifik brist i de grundläggande känslomässiga behoven. Till 

dessa domäner kan specifika EMS sannolikt kopplas. Idag finns 18 EMS identifierade (van 

Wreeswijk, Broersen & Nandort, 2012; Young et al., 2003). 

 

Villkorade och ovillkorade scheman 

Scheman kan också delas in i kategorierna villkorade respektive ovillkorade (Young et al., 2003). De 

scheman som utvecklas tidigast i livet (preverbal fas) blir ovillkorade, d.v.s. djupt manifesterade på en 

omedveten nivå och därmed svårare att förändra. Villkorade scheman utvecklas som en konsekvens 

av de ovillkorade med målet att skapa lättnad och undvika svårare känslor eller situationer. Villkorade 

scheman är alltså kompensatoriska.  
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Dysfunktionella scheman upprätthålls och förstärks genom kognitiva förvrängningar, själv-

destruktiva levnadsmönster och olika coping-stilar, vilka är individens övergripande förhållningssätt 

vid en schemaaktivering. I situationen kan individen antingen överkompensera, att gå till motattack 

mot schemat: kapitulera inför schemat eller undvika situationer som triggar schemat. Individer med 

passivt temperament är sannolikt mer benägna att svara med en undvikande copingstil emedan indivi-

der med mer aggressivt temperament troligtvis tenderar att överkompensera (Young et al., 2003). En 

persons tidiga maladaptiva scheman kan påverka tolkningar av själv, andra och situationen som 

personen befinner sig i samt uppfattningen om vilka beteenden som kan fungera bäst för att uppfylla 

personens grundläggande behov. Då barn som adopteras kommer till sina adoptivfamiljer är det 

rimligt att anta att de redan har grundlagt de scheman som kan påverka hur de tolkar sina nya 

omsorgspersoner, sin omgivning och hur de beter sig i sin nya familj. 

 

Tidigare forskning om adopterades psykiska hälsa och anknytning 

 

Psykisk hälsa och ohälsa hos adopterade  

Till Sverige har det idag från utlandet adopterats c:a 60 000 personer5 och i forskningen om de adop-

terades hälsa finns blandade resultat beroende på urval och metod, men över tid träder ändå fram en 

tydlig bild.  

Marianne Cederblad, professor emeritus i barn- och ungdomspsykiatri, genomförde 2003 på 

uppdrag av Sveriges riksdag en genomgång av den viktigaste forskningen kring adopterade barn och 

ungas psykiska hälsa (Cederblad, 2003). Litteraturöversikten visar ganska samstämmigt att adopte-

rade är 2–3 gånger överrepresenterade i kliniska material inom barn- och ungdomspsykiatri, psykiatri 

samt i social dygnsvård, både i Sverige och internationellt. Hos pojkarna är det främst externalise-

ringssymtom, dvs. aggressivitet, trots, hyperaktivitet och asociala beteenden. Hos flickorna är det 

vanligare med depressiva symtom, självmordstankar och självmordshandlingar. Hos vuxna 

adopterade är, enligt Cederblad, självmord, självmordshandlingar, psykisk sjukdom, missbruk och 

kriminalitet vanligare än hos den övriga befolkningen. Skolsvårigheter, ofta kopplade till språksvårig-

heter som dyslexi, och/eller hyperaktivitet är också vanliga.  

Epidemiologiska studier av barn och ungdom har inte givit en lika entydig bild. Vissa 

studier har visat högre frekvenser av samma typer av psykisk ohälsa, som de kliniska studierna, i 

adoptivgruppen jämfört med grupper av totalpopulationen i samma åldrar. Trenden är att yngre barn 

visar färre avvikelser än tonåringarna (Cederblad, 2003).  

Flera författare Dalen, (1999) och Sharma med kollegor (Sharma, McGue & Benson, 1998) 

har påpekat att adoptivgrupperna visat större spridning än jämförelsegrupperna. Man har funnit att 

 
5 https://mfof.se/internationella-adoptioner/forskningsrapport---halsa-och-sociala-livsvillkor-hos-internationellt-

adopterade-i-vuxen-alder.html  

https://mfof.se/internationella-adoptioner/forskningsrapport---halsa-och-sociala-livsvillkor-hos-internationellt-adopterade-i-vuxen-alder.html
https://mfof.se/internationella-adoptioner/forskningsrapport---halsa-och-sociala-livsvillkor-hos-internationellt-adopterade-i-vuxen-alder.html
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majoriteten av adoptivbarnen förefaller att utvecklas väl med god psykisk hälsa och god självkänsla. 

De är emellertid också starkt överrepresenterade i den mest psykiskt belastade gruppen. Cederblad, 

(2003) drar slutsatsen att huvudskälet till dessa fynd sannolikt är att adoptivbarnen är en heterogen 

grupp som har upplevt mycket olika riskfaktorer före adoptionen. Flera studier där man följt upp 

barnhemsbarn, bland annat från Rumänien (Gunnar & Reid, 2019) har visat att misshandel, 

undernäring, vanvård, känslomässig och intellektuell deprivation före adoptionen kan påverka barnens 

anpassning fortfarande efter flera år i adoptivfamiljen, även om barnen har en imponerande förmåga 

att återhämta sig från både kroppslig, emotionell och kognitiv försening. Man har visat att förekomst 

av sådana negativa upplevelser snarare än åldern i sig har starkt samband med utfallet. Dock ger ju en 

högre ankomstålder fler möjligheter för aversiva och traumatiserande upplevelser under en längre tid. 

I Socialstyrelsens Folkhälsorapport 20096 framkommer att flertalet internationellt 

adopterade mår bra. Dock nämns att barn som adopterats från länder utanför Europa vårdas två till tre 

gånger så ofta på sjukhus under ungdomsåren på grund av psykiatrisk sjuklighet jämfört med 

ungdomar födda i Sverige. Förklaringen till det skulle vara att barnet haft en utsatt situation före 

adoptionen då det eventuellt kan ha upplevt upprepade separationer, undernäring, institutionsvistelse 

och annat. 

Flera forskningsrapporter (Hjern, Lindblad & Vinnerljung, 2002; Hjern, Palacios, 

Vinnerljung, Manhica & Lindblad, 2020; Lindblad, Hjern & Vinnerljung, 2003) har genomfört flera 

s.k. kohortstudier och uppföljande studier om adopterades psykiska hälsa, genom att samla 

information från nationella register i Sverige. Hjern et al, (Hjern et al., 2002) fann att internationellt 

adopterade löpte tre gånger så hög risk som svenskfödda barn att dö av självmord, tre gånger så hög 

risk att söka vård för en psykisk sjukdom, missbruk av alkohol eller droger. Icke-adopterade syskon 

hade lägre risk för de flesta utfall än de adopterade syskonen, men adopterade hade ungefär samma 

odds som barn som invandrat till Sverige. Vid uppföljning av statistiken 2020 såg samma 

forskargrupp att suicidrisken var som högst för unga vuxna, däremot sjönk risken för suicid när de 

adopterade blev äldre, dock kvarstod risken för inneliggande sjukhusvård p g a depression. Man såg 

även att risken för självmord eller suicidförsök ökade med högre ålder vid adoption. Suicidrisken 

visade sig vara nästan lika hög för svenskadopterade som för utlandsadopterade (Hjern et al., 2020).  

Hjern och Vinnerljung7 kom 2022 ut med en rapport på uppdrag av Myndigheten för 

Familjerätt och Föräldraskapsstöd. Där undersöktes fler faktorer kring adopterades hälsa och 

livssituation. Undersökningarna skedde genom longitudinella sökningar i nationella databaser och 

baserade sig på 1,6 miljoner individer varav 18 000 adopterade. Där kunde man se att en fjärdedel av 

de adopterade kvinnorna och en femtedel av de adopterade männen hade haft kontakt med psykiatrin 

efter 18 års innan ett års ålder, därefter steg risken med stigande ålder vid adoption. Författarna menar 

 
6 www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Folkha lsorapport-2009.pdf  
7 https://mfof.se/internationella-adoptioner/forskningsrapport---halsa-och-sociala-livsvillkor-hos-internationellt-

adopterade-i-vuxen-alder.html  

http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Folkha%20lsorapport-2009.pdf
https://mfof.se/internationella-adoptioner/forskningsrapport---halsa-och-sociala-livsvillkor-hos-internationellt-adopterade-i-vuxen-alder.html
https://mfof.se/internationella-adoptioner/forskningsrapport---halsa-och-sociala-livsvillkor-hos-internationellt-adopterade-i-vuxen-alder.html
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att detta kan tolkas som ett tecken på betydelsen av svåra livsomständigheter före adoptionen för den 

ökade risken för psykiatrisk sjuklighet.  

Studien visade även att adopterade hade en ökad risk för andra livsomständigheter som kan 

påverka det psykiska måendet såsom att hamna utanför arbetsmarknaden, att leva ensam eller genom-

gå skilsmässa. Svårigheter med identitetsskapande och diskriminering har också nämnts som risk-

faktorer, som många adopterade måste hantera och som kan påverka den psykiska hälsan. Även risken 

för neuropsykiatrisk problematik såsom ADHD/AST visade sig vara högre för adopterade. 

I flera utländska studier har man sett skillnader mellan adopterade ungdomar och deras icke-

adopterade kamrater, när man tittat på variabler såsom självkänsla, depression och ångest, där 

adopterade har haft lägre självkänsla och högre grad av depression och ångest än deras icke-

adopterade kamrater (Borders, Penny & Portnoy, 2000; Cubito & Brandon, 2000; Tieman, van der 

Ende & Verhulst, 2005). Andra studier som jämfört adopterade och icke-adopterade har inte funnit 

några signifikanta skillnader i psykisk ohälsa (Collishaw, Maughan & Pickles, 1998) eller hur nöjda 

de är med livet (Borders et. al., 2000). En metaanalys av 17 studier (Askeland et al., 2017) bekräftar 

bilden att de flesta adopterade mår bra och är välanpassade, men att gruppen är överrepresenterad när 

det gäller psykisk ohälsa. De har även en viss ökning av beteendeproblem.  

Brodzinsky och kollegor (Brodzinsky, Gunnar & Palacios, 2022) undersöker i en 

litteraturstudie länken mellan svåra livsomständigheter före adoptionen, trauma, psykisk ohälsa och 

subjektiv upplevelse av livet som adopterad. De beskriver hur svåra livsomständigheter och trauman 

kan påverka neurologisk utveckling, beteende och interpersonell funktion, vilket ökar risken för 

långvariga psykologiska svårigheter och anpassningssvårigheter. Dock har barn som placeras i stabila 

och kärleksfulla adoptivfamiljer ofta en häpnadsväckande förmåga att återhämta sig även om graden 

av återhämtning kan variera stort mellan olika individer. Författarna menar att det inte tycks finnas 

något stöd för att tidig adoption i sig är ett trauma för individen. Hur individen sedan upplever livet 

som adopterad kan däremot påverkas av negativa livsomständigheter, anknytningssvårigheter, och 

utvecklingsrelaterade tolkningar och idéer om adoption. Detta kan underminera en persons 

självkänsla, identitet, relationer och känsla av välbefinnande.  

Sammanfattningsvis framträder en ganska tydlig bild av att majoriteten av de adopterade 

mår bra, men att det också finns en relativt stor grupp med olika grad av psykisk ohälsa, som är större 

än förekomsten i normalpopulationen. Att man i många studier har fått blandade resultat kan bero 

metodologiska skillnader, som urval och mätmetoder, mellan studier, många studier är även relativt 

små. Men en annan faktor är att länken mellan adoption, anpassning och psykisk hälsa är multifakto-

riell, både före adoption såsom biologiska (till exempel hereditet för psykisk ohälsa, epigenetik, 

prenatal exponering för droger), trauman, brott i anknytningsrelationer, tidiga svåra livsomständig-

heter och psykosociala efter adoptionen (t. ex. hur det fungerar i adoptivfamiljen och den sociala 

närmiljön). I forskningen behandlas adopterade ofta som en homogen grupp, när de i själva verket kan 

skilja sig mycket åt på dessa punkter. I flera utländska studier ingår även adoptioner av släktingar och 
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nationella “special needs-adoptions”, dvs. barn som är utsatta för allvarlig omsorgssvikt, det som i 

Sverige hanteras genom långtidsplaceringar i familjehem, vilket gör att det kan vara svårt att se 

orsakssamband i forskningen som kan förklara den ökade risken för psykisk ohälsa. Det gör det också 

svårt att urskilja ifall detta att vara adopterad medför en generellt ökad risk för psykisk ohälsa eller om 

den ökade risken gäller för vissa subgrupper av adopterade. 

 

Anknytning hos adopterade 

Det alla adopterade har gemensamt är att de har separerats från sina biologiska föräldrar och de flesta 

har tillbringat en tid på institution. Vissa har bytt Omvårdnadspersoner flera gånger. Att vända sig till 

anknytningsteorin för att förstå en del av adopterades ökade risk för psykisk ohälsa och beteendeprob-

lem faller sig naturligt.  

I den tidiga forskningen hur barnets anknytningsrelationer påverkades av att vårdas på 

institution antog man att det fanns en kritisk period tidigt i livet, vanligen före två års ålder, när barn 

kunde lära sig att knyta an till en vårdare. Efter denna ålder trodde man att barn förlorade förmågan att 

knyta an, om man aldrig fått chansen att utveckla den.  

För adopterade barn har bandet mellan dem och anknytningspersonerna blivit brutet, vilket 

ofta skett mycket tidigt i livet. Många kanske aldrig heller har fått möjligheten att utveckla en anknyt-

ningsrelation, då barnet kan ha växlat mellan många olika vårdare under sin första tid i livet. 

Robertson och Robertson (Robertson & Robertson, 1989) menar att som en konsekvens av detta kan 

barnets förtroende för vuxna ha skadats vilket antas kunna förklara att adopterade senare ibland ha 

svårt att knyta an till sina adoptivföräldrar. Detta kan i sin tur innebära att barnet utvecklar otrygga 

anknytningsmönster. Senare forskning har visat att båda dessa antaganden var felaktiga, då man 

observerat att också äldre barn som adopteras från barnhem knyter an till sina adoptivföräldrar även 

om det kan ta längre tid (Cederblad, Höök, Irhammar & Mercke, 1999). 

Bilden av adopterade barns anknytningsförmåga är dock mer komplex än så. I tidigare 

studier har det exempelvis så gott som samstämmigt konstaterats att anknytningsmönstren inte skiljer 

sig mellan adopterade och icke adopterade om adoptionen skett när barnet var sex månader gammalt 

eller yngre. Detta innebär att barn som adopterats tidigt kan skapa trygg anknytning till sina adoptiv-

föräldrar lika ofta som jämförelsegrupper av icke adopterade (Irhammar & Bengtsson, 2004; 

Schoenmaker et al., 2015). De som adopteras senare än sex månaders ålder uppvisar dock oftare 

otrygga anknytningmönster än både icke adopterade och de som adopterats innan 6 månaders ålder 

(Robertson & Robertson, 1989). I en studie på unga och vuxna adopterade kunde konstateras att 

anknytningsproblematik är vanligare bland de som adopterats efter ett års ålder och spenderat minst 

sex månader på barnhem jämfört med de som adopterats före ett års ålder och spenderat mindre än sex 

månader på barnhem. Särskilt svårt att knyta an har det visat sig vara för de barn som befunnit sig på 

institution länge och där barnen inte haft möjlighet att knyta an till en och samma vårdare (Cederblad 

et al., 1999). 
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Lionnetti undersökte hur adopterade barns temperament och föräldrarnas anknytnings-

mönster påverkade barnets anknytning till adoptivföräldrarna (Lionetti, 2014). Alla barnen var tidigt 

adopterade. Hon fann att om modern (men inte fadern) hade en trygg anknytning, eller om barnet hade 

ett lugnt och glatt temperament ökade chansen att barnet skulle få en trygg anknytning. 

Två longitudinella studier (Beijersbergen, Juffer, Bakermans-Kranenburg & van, 2012; 

Schoenmaker et al., 2015) med 125 respektive 190 adopterade som följdes från spädbarnsår till 

tonåringar respektive unga vuxna undersökte om det gick att förutse anknytningsmönster utifrån 

graden av intonat känslomässigt stöd från förälder (modern). Man fann att tryggt anknutna tonåringar 

hade mödrar som gav mer intonat känslomässigt stöd än vad mödrar till otrygga tonåringar gjorde. 

Hög grad av känslomässig intoning i spädbarnsåren eller skolåren hade samband med ett tryggt 

anknytningsmönster i ung vuxenålder Man fann dock ingen kontinuitet i anknytningsmönster från 

spädbarnsår till tonår eller vuxen ålder. Däremot så fann man att mödrar som visade känslomässigt 

stöd både i spädbarnsåren och tonåren hade kontinuerligt trygga barn, medan mödrar som visade 

mindre känslomässigt stöd vid spädbarnsåren men mer känslomässigt stöd i tonåren hade barn som 

ändrade anknytningsstil från otrygg till trygg. Detta visar på att anknytningsmönster är möjliga att 

förändra och att intonande känslomässigt stöd är viktigt att bibehålla under hela uppväxten för en 

kontinuerligt trygg anknytning. 

 

Desorganiserad anknytning 

Desorganiserad anknytning är relativt ovanligt i normalpopulationen men utvecklas hos en stor andel 

barn som utsätts för svåra upplevelser av vanvård eller misshandel (van den Dries, Juffer, van 

IJzendoorn, & Bakermans-Kranenburg, 2009). Även hos adopterade är detta anknytningsmönster 

väldigt vanligt innan adoptionen. En studie har funnit att 66 % av grekiska barn placerade på barnhem 

hade en desorganiserad anknytning vid 13 månaders ålder. En extrem överrepresentation jämfört med 

de 15 % som finns i normalpopulationen (Vorria et al., 2003). Möjligheter för barn som adopterats 

senare än vid sex månaders ålder att utveckla trygg anknytning har visat sig påverkas av de villkor 

under vilka barnet befunnit sig innan adoptionen. Det har konstaterats att anknytningen försvåras om 

barnet utsatts för vanvård, misshandel eller om barnet placerats hos flera olika vårdare (multipla 

placeringar). Vissa studier visar på ett samband med att högre ålder vid adoptionstillfället innebär 

ökad risk för otrygg anknytning (Cederblad et al., 1999). Anledningen till detta är troligen att risken 

för att ha utsatts för missförhållanden ökar med en längre institutionsvistelse varför denna problematik 

hittas främst hos de barn som adopteras senare (Verhulst, Althaus, & Versluis-den Bieman). Carlson 

med och kollegor visade att även äldre barn som inte haft någon möjlighet att forma anknytnings-

relationer ändå knyter an till sina adoptivföräldrar när de får en möjlighet (Carlson et al, Hostinar, 

Mliner & Gunnar, 2014). Svårare är det för de barn som har en desorganiserad anknytning p g a tidiga 

traumatiska upplevelser. Ändå är det många av dem som ändå knyter an till sina adoptivföräldrar. 
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Att ha utsatts för upprepade separationer verkar medföra att barnet till slut, troligen i syfte 

att skydda sig själv från att återuppleva obehaget förknippat med separationer, utvecklar en likgiltig-

het inför andra. Det anses i de allra flesta fall möjligt för barnen att kunna bearbeta tidigare upplevel-

ser och utveckla trygg anknytning men det förutsätter god omvårdnad exempelvis genom en lyckad 

adoption (Robertson & Robertson, 1989). Andra förutsättningar innan adoptionstillfället som ofta 

påverkar barnets fortsatta utveckling är biologisk bakgrund och prenatala förhållanden (Verhulst et al., 

1990). 

Steele och kollegor (Steele, Hodges, Kaniuk & Steele, 2010) har fokuserat på sent adopte-

rade barn och som kommit från svåra förhållanden. De har utvecklat förslag på en metod att använda 

barns berättelser om mentala representationer av omsorgspersoner som ett sätt att i forskningen upp-

skatta förändring av anknytningsrelationen. I en annan studie undersöktes föräldrar, deras anknyt-

ningsmönster och sent adopterade barn (Steele, Hodges, Kaniuk, Hillman & Henderson, 2011). 

Barnen kom från svåra livsomständigheter, med allvarlig omsorgssvikt och traumatiska upplevelser. 

Man studerade hur barnens anknytningsmönster ändrades utifrån hur deras mentala representationer 

av sig själva, omsorgspersoner och relationer ändrades. Det de fann var att barnen till en början hade 

extremt negativa, hotfulla, aggressiva och bisarra mentala representationer. Över tid såg man att 

barnens mentala representationer ändrades till att bli mer positiva och tillitsfulla även om barnen 

fortfarande hade kvar negativa och inadekvata beteenden. Man såg också att de gamla representat-

ionerna från det förflutna fanns kvar, sida vid sida med de nya representationerna. Barn till mödrar 

med tryggt anknytningsmönster hade dock i mycket högre grad tillägnat sig nya positiva anknytnings-

mönster medan barn till otryggt anknutna mödrar i högre grad hade kvar negativa/aggressiva 

representationer. 

Även annan anknytningsproblematik kan förekomma hos adopterade. Hos adopterade barn 

från barnhem i Rumänien har man exempelvis sett anknytningsstörningar som tar sig uttryck i 

oförmåga till selektiv anknytning (innebärande att barnet lika gärna kan söka sig till främlingar), 

svårigheter att tolka sociala signaler samt svårigheter att skilja på socialt acceptabla och icke 

acceptabla beteenden (Rutter, 2005). 

Archer och Gordon (Archer & Gordon, 2004) beskriver att ett barn med desorganiserad 

anknytning ofta bär med sig svåra trauman som behöver bearbetas innan barnet kan ta till sig av 

förälderns kärlek. Föräldern måste först lära sig att uttyda barnets “traumaspråk” och skapa sig en 

förståelse för barnet för att på så sätt få kunskap om barnets behov. Barnet behöver skapa tillit innan 

det kan ta åt sig av kärlek, vilket kan vara svårt för föräldrar att acceptera då de vill ge sitt barn all 

kärlek de kan. Många föräldrar utgår ifrån att “kärlek är nyckeln till läkande”, men då barnet inte kan 

ta till sig av detta i ett första skede kan föräldrarna känna känslor av misslyckande (Archer & Gordon, 

2004). Föräldrarna kan alltså ha förväntningar på föräldraskapet som inte stämmer överens med det 

föräldraskap som bäst möter barnets behov. Som adoptivföräldrar kan man behöva hjälp att utläsa 

barnets signaler då ett traumatiserat barn kan ha vagare uttryck för emotioner och beteenden. På så 
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sätt kan de få ökad kunskap om barnets inre samt om hur de bäst kan skapa en trygg bas för sitt barn 

(Archer & Gordon, 2004). Utifrån upplevelsen av adoptivföräldrarna som en trygg bas, kan barnet 

börja bygga upp en ny anknytningsrelation som är mer gynnsam för dess fortsatta utveckling. Den 

trygga basen blir även en skyddsfaktor mot fortsatt ohälsa (Pace, Cavanna, Velotti & Zavattini, 2014). 

 

Minnesotastudien - en longitudinell studie om anknytningens betydelse 

Om det inte sker någon större förändring i våra relationer blir den anknytningsstil vi utvecklade som 

barn den dominerande stilen hos oss under uppväxten och även när vi blir vuxna. Det har stort 

inflytande bl. a på förmågan att reglera känslor och beteenden, hur vi särskilt i nära relationer, hur vi 

tolkar vår omvärld och hur vi löser problem. En stor studie som kallas Minnesotastudien är en av de få 

longitudinella studierna om anknytningsmönsters utveckling och påverkan över tid (Sroufe et al., 

2005). I studien följdes barnen från tiden innan de var födda tills de blev vuxna. Det de studerade var 

hur den tidiga anknytningen förhåller sig till barnets förmåga att lösa andra utvecklingsuppgifter 

under barndomen och tonåren. Det man såg var att de tryggt anknutna barnen redan från tvåårsåldern 

hade en mer utvecklad förmåga att lösa problem på ett mer självständigt sätt. De sökte hjälp från en 

vuxen när uppgiften blev för svår, men hade också stor tilltro till sin egen förmåga, provade olika 

lösningar och var mer uthålliga. Barn med ambivalent anknytning gav upp lättare och var mer 

beroende av vuxenstöd och barn med undvikande anknytning sökte inte vuxenstöd även när uppgiften 

var för svår och stödet fanns till hands. 

Man kunde också se en skillnad i hur anknytningen påverkade framväxten av barnens 

personlighet och diverse beteendeproblem. Barn med trygg anknytning visade prov på att vara nyfik-

na och flexibelt konstruktiva och med bättre impulskontroll, barn med ambivalent anknytning hade 

svårigheter med självständighet och tilltro till sin förmåga, och barn med undvikande anknytning 

uppvisade beteendeproblem i form av fientlighet, olydnad och isolering. De barn som blivit utsatta för 

övergrepp hade fler beteendeproblem än andra.  

Som en sammanfattning av Minnesotastudien kan man säga att det finns många faktorer 

som samverkar när det gäller barns utveckling och att anknytning inte ensamt kan förklara hur det går 

för människor eller hur de mår, men barnets anknytning har ändå en avgörande betydelse, både på 

grund av att den initierar utvecklingslinjer och på grund av att den har samband med så många 

avgörande utvecklingsfunktioner - socialt relaterade, styrning av kroppslig aktivering, känslomässig 

reglering och nyfikenhet, för att nämna några (Schoenmaker et al., 2015).  
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Anknytning och psykisk ohälsa 

 

Inåtagerande problem 

Flera studier har visat att otrygga anknytningsmönster är en riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa. 

Warren med och kollegor (Warren, Huston, Egeland & Sroufe, 1997) har funnit att barn och 

ungdomar med ett ambivalent anknytningsmönster löper ökad risk att utveckla ångeststörningar. Även 

depression (Ivarsson, 1998) och självdestruktivt beteende (Adam, Sheldon-Keller & West, 1996) har 

visat sig ha samband med otrygga anknytningsmönster. 

 

Utagerande problem 

När det gäller utagerande problem såsom trots- och uppförandestörning finns det starka belägg för ett 

samband med främst desorganiserad anknytning (Greenberg, Speltz, DeKlyen & Jones, 2001). 

Man måste dock komma ihåg att de flesta barn med en otrygg anknytning inte kommer att 

utveckla någon form av psykopatologi under tonåren eller vuxenlivet. Man ska heller inte anta att en 

person med en trygg anknytning inte kan utveckla psykisk ohälsa. Man kan snarare se det som en 

riskfaktor eller friskfaktor, i samspel med andra faktorer. 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Kunskapen om hur de adopterade själva upplever sin psykiska hälsa är otillräckligt studerad. I denna 

studie har problemet avgränsats till anknytning, frustrerade känslomässiga behov samt vilka maladap-

tiva scheman individen har utvecklat. Studien är en kvalitativ intervjuundersökning.  

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur adopterade beskriver sin psykiska hälsa respektive 

ohälsa utifrån olika teman samt hur stor del av den upplevda psykiska ohälsan hos adopterade som 

kan relateras till anknytningsmönstret, till dysfunktionella scheman och frustrerade känslomässiga 

behov. Syftet är också att vara en förstudie, att vara hypotesgenererande och ge uppslag till vidare 

forskning. 

 

Frågeställningar: 

• Hur beskriver adopterade sin upplevda psykiska hälsa/ohälsa utifrån olika livsteman? 

• Kan man se ett samband mellan patientens anknytningsmönster och problem/lidande i de 

livsteman som framkommer? 

• Kan man se ett samband mellan patientens maladaptiva scheman och problem/lidande i de 

livsteman som framkommer? 
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METOD 

 

I detta avsnitt presenteras urvalsmetod som använts för att nå ut till deltagare som är representativa för 

undersökningen. Vidare beskrivs metod för insamling, bearbetning och analys av intervjumaterialet 

samt forskningsetiska principer som tillämpats. 

Studien är en kvalitativ intervjustudie med en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats. I en 

kvalitativ studie ligger tyngdpunkten mer på ord än siffror och med en induktiv syn på förhållandet 

mellan teori och praktik, där teorin genereras på grund av de praktiska forskningsresultaten samt att 

man tillåter teoretiska idéer att härledas utifrån de data som samlats in. 

En hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats innebär att undersöka hur världen tolkas och 

uppfattas. Inom hermeneutiken menas det att individen har en livsvärld som ger dem själva och 

händelser i dess omgivning mening. Livsvärlden är den mening individen knyter till sig själv och sin 

situation. Med det menas att individen inte ser världen som ett objekt där man kan observera 

egenskaper utan världen betyder något och har en mening (Hartman, 2004). En hermeneutisk ansats 

syftar till att skapa en djupare förståelse för hur individer tänker, upplever och känner (Denscombe, 

2018). I denna studie gavs deltagarna möjlighet att få tolka, resonera kring, förstå och förmedla sina 

personliga upplevelser kring sin psykiska hälsa och ohälsa.  

 

URVAL 

De urval som använts i studien är ett icke randomiserat utan ett subjektivt urval, som innebär att 

personer som är med i undersökningen handplockas utifrån att alla har erfarenhet av ämnet och att de 

som är med i undersökningen kan ge relevanta data. Detta urval är bra för att skapa ett explorativt 

urval som ger forskaren möjlighet att få den bästa informationen genom att välja människor som med 

största sannolikhet har den erfarenhet eller expertis som kan ge värdefulla insikter i forskningsämnet. 

Ett explorativt urval används ofta i kvalitativa studier där det är vanligt att forskningen år småskalig. 

Man använder detta sätt för att undersöka relativt outforskade ämnen samt upptäcka nya idéer eller 

teorier samt att ge möjlighet till att generera nya hypoteser. Kvalitativa studiers syfte är alltså inte att 

prova och utvärdera hypoteser inom ett forskningsfält. Utgångspunkten är därför att välja människor 

utifrån saker såsom deras erfarenhet, expertis eller att de skiljer sig från normen (Denscombe, 2018).  

Urvalet avgränsades genom att söka personer över 20 år och som adopterats från utlandet till 

Sverige mellan noll till tre års ålder. Urvalet skedde genom förfrågan via mejl till 80 personer som 

sökt adoptionsspecifikt samtalsstöd kostnadsfritt genom Myndigheten för Familjerätt och 

föräldraskapsstöd (MFoF). Samtalsstödet utförs av en privat samtalsmottagning, Apoteksgårdens 

Kognitiva Center AB, utav legitimerade psykologer och psykoterapeuter. Personerna är inskrivna som 

patienter på mottagningen. Behandlingsansvarig och verksamhetschef har gett sitt godkännande till 
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denna undersökning. Av de tillfrågade var det tio personer som uppfyllde urvalskriterierna som 

accepterade ett deltagande via ett informerat samtycke.  

Respondenterna kan alltså inte sägas vara representativa för gruppen adopterade utan ett 

selekterat urval, eftersom respondenterna har sökt samtalsstöd och sannolikt innebär att de kan ha 

funderingar kring sin adoption eller sin psykiska hälsa eller ohälsa och därför kan ha relevant informa-

tion utifrån våra frågeställningar kring psykisk hälsa och ohälsa hos adopterade. Att urvalet även kan 

beskrivas som ett bekvämlighetsurval beror på att en av uppsatsförfattarna arbetar på Apoteksgårdens 

Kognitiva Center AB, vilket gjorde det lättare att få kontakt med personer via arbetsgivaren. 

 

Deltagare 

I vår undersökning genomfördes sju intervjuer som alla är utlandsadopterade från Asien. För att hålla 

deltagarnas identitet anonym tilldelades deltagarna fiktiva namn i vår undersökning.  

 

Tabell 1. Deltagare 

 

Namn8 Ålder 19 Ålder 210 Världsdel11 

Agnes 37 13 Sydasien  

Beata 36 24 Sydasien 

Cornelia 24 18 Östasien 

David 37 12 Sydasien 

Ester 33 36 Sydasien 

Fredrika 24 18 Östasien 

Göta 30 36 Sydasien 

 

Bortfall 

Av de tio som lämnade informerat samtycke till deltagande föll tre bort av olika anledningar: en hade 

svårt att hitta tid för intervju; och två svarade inte på mail om att boka tid för intervju. Till återstående 

sju skickades formulären ASQ och YSQ ut.  

 

ETISKA ASPEKTER 

Då dessa patienter har sökt samtalsstöd på en mottagning så går de under patientlagen samt General 

Data Protection Regulation (GDPR). De krav som etiklagen ställer med informerat samtycke, 

frivillighet och konfidentialitet har följts. Patienterna informerades skriftligen om undersökningens 

syfte (bilaga A). De informerades även om samma sak igen muntligen innan intervjun påbörjades. När 

 
8 Namnen är ordnade i bokstavsordning som motsvarar den ordning de intervjuades. 
9 Ålder i år vid intervjun. 
10 Ungefärlig ålder i månader vid adoption. 
11 Världsdel vid födelse 
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rapporten är skriven förstörs allt insamlat material. Deltagarna har också erbjudits en digital kopia av 

rapporten. Om informanterna skulle bli försämrade under undersökningsperioden fanns en beredskap 

att hantera detta i form av att de har en samtalskontakt med leg. Psykoterapeut eller psykolog via det 

adoptionsspecifika samtalsstödet som kan tillgodose deltagarens behov av vård och där de kan 

bearbeta sitt deltagande i undersökningen. Deltagarna har också tydligt informerats om att intervjun 

genomförs i forskningssyfte och inte ska ses som behandling och hänvisat till deras samtalskontakt för 

detta. Att utföra intervjuer innebär att forskarna måste ta ställning till vissa etiska principer, närmare 

bestämt kravet på informerat samtyckefrivilligheten, kraven på konfidentialitet och nyttjande12.  

Deltagarna fick fiktiva namn i transkriberingsmaterialet för att trygga konfidentialiteten. 

Transkriberingsmaterialet och inspelningarna har förvarats i ett låst skåp för att hindra obehöriga att 

komma åt materialet och kommer att förstöras när uppsatsen är godkänd. Information gavs även om 

nyttjandekravet att materialet kommer att presenteras i en forskningsrapport där personliga uppgifter 

som skulle kunna röja deltagarnas identitet har tagits bort och att materialet inte kommer att delges 

annan person om inte överenskommelse träffats om annat. Deltagarna erbjöds även att få en kopia på 

rapporten.  

För att deltagarna skulle kunna ge sitt samtycke till undersökningen skickades ett missivbrev 

ut via mejl till deltagarna några dagar innan intervjuerna skedde. I missivbrevet beskrevs under-

sökningens syfte och även lite information kring undersökningen och dess etiska principer. Detta kan 

vara till hjälp för att deltagaren ska kunna ge sitt samtycke till undersökningen (Bryman, 2018). 

 

LITTERATURÖVERSIKTEN 

En systematisk litteraturöversikt genomfördes. Sökningar skedde i databaserna Pub Med och Psych 

Info med hjälp av sökorden ”Adoption/adoptees”, ”Mental illness” och ”Attachment”. Dessa sökord 

gav på Pub Med 239 träffar. Några av dessa saknade relevans för undersökningens syfte. En sökning 

på ”Adoption” och ”Schema-therapy” gav inga träffar. Dessutom har ytterligare litteratur påträffats ur 

den nämnda litteratursökningen och informellt. 

 

FORMULÄR 

För att få en fördjupad förståelse av personernas upplevelse av sin psykiska hälsa eller ohälsa, har två 

olika skattningsskalor använts, vilket kan beskrivas som en kvasi-kvantifiering. I dessa formulär 

används termer såsom ”ofta”, ”många” och ”några”, vilket ger en större precision i skattningar av 

frekvens och förekomst (Bryman, 2018). Till exempel framkommer hur många av respondenterna 

som har någon form av otryggt anknytningsmönster eller om något schema är mer förekommande. 

 
12 Vetenskapsrådet (vr.se) 

https://www.vr.se/
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Skattningsskalorna är Attachment Style Questionnaire (ASQ)13, samt Young Schema 

Questionnaire - lång version (YSQ-L3a)14. Formulären fylldes i enskilt av varje deltagare. Dessa 

skattningsskalor valdes på grund av att de kompletterar varandra och tillsammans ger ett bredare 

tolkningsunderlag samt att det erbjuder en möjlighet att fånga upp hur individen har påverkats av tidig 

inlärning och tidigare relationer.  

ASQ är vägledande rörande individens anknytningsmönster. Detta självskattningsformulär, 

avser att mäta anknytning hos ungdomar och vuxna. Delskalorna i ASQ är konstruerade för att mäta 

attityder till personen själv och till andra. För detta instrument har reliabiliteten utifrån intern konsis-

tens mellan items på delskalenivå mätts och man konstaterar hög intern konsistens liksom att även 

test-retest stababiliteten har visat acceptabel nivå. ASQ används relativt brett och frekvent i olika 

kliniska sammanhang för att göra individens sätt att relatera till sin omgivning mer valid. ASQ mäter 

anknytning utifrån fem olika aspekter av individens interpersonella anknytningsstil, en trygg (Tillit) 

och fyra otrygga (Distans, Sakorientering, Relationsfixering och Bifallsbehov). De otrygga har 

avståndstagande (distans och sakorientering) respektive närhetssökande (relationsfixering och bifalls-

behov) karaktär. En viktig del av tolkningen är den mellan delskalornas inbördes relationer, anknyt-

ningsstilen. Formuläret består av 40 frågor och går snabbt att fylla i och är enkelt att utvärdera.  

ASQ används kliniskt för att göra en uppskattning av en persons anknytning men har även 

begränsningar och kan inte ge en fullständig och en definitiv bild av en persons anknytningsmönster. 

För att kunna fastställa en vuxen persons anknytningsmönster krävs en kvalificerad intervju, Adult 

Attachment Interview (AAI15) som ska genomföras av speciellt utbildad personal, vilket inte har varit 

möjligt inom ramen för den här studien.  

YSQ syftar till att identifiera och belysa livsmönster eller tidiga maladaptiva scheman 

(EMS). Den långa versionen av YSQ-L2, har i tidigare undersökningar visat sig ha god reliabilitet och 

validitet (Waller, 2001). I den här studien används dock den uppdaterade versionen, YSQ-L3. Denna 

version är inte lika väldokumenterad och anses i viss mån fortfarande vara i experimentfas (van 

Wreeswijk et al., 2012). YSQ-L3 består av 232 frågor där individen får bedöma hur väl olika 

påståenden stämmer överens med hur hon/han uppfattar sig själv. Varje fråga har sex svarsalternativ, 

”Stämmer inte alls” till ”Stämmer fullständigt”. Påståendena är grupperade i 18 scheman. Enligt 

Youngs riktlinje för klinisk användning av formuläret ska man diskutera med patienten de påståenden 

som skattas med siffra 4, 5 eller 6; ”Stämmer väl”, ”Stämmer mycket väl” respektive ”Stämmer 

fullständigt”. Med andra ord, ju högre poäng desto dysfunktionellare antagande föreligger om 

personen själv.  

 

 
13 ASQ Attachment Style Questionnaire | IKP Umeå (armelius.com)  
14 Young Schema Questionnaire (psychology-training.com.au), engelsk version och _YSQ-L2_.PDF 

(carlbring.se), svensk version. 
15 //familyrelationsinstitute.org/course-type/adult-attachment-interview/ 

http://ikp.armelius.com/?page_id=105
https://psychology-training.com.au/wp-content/uploads/2017/04/Young-Schema-Questionnaire-L3.pdf
https://www.carlbring.se/form/ysql2.pdf
https://www.carlbring.se/form/ysql2.pdf


26 

 

 

 

Intervjuermetodik 

 

Semistrukturerade intervjuer 

Denscombe, (2018) menar på att semistrukturerade intervjuer med öppna svar ger deltagaren en större 

möjlighet att utveckla sin egna tankar och ord. Den semistrukturerade intervjun skapar även 

möjligheter för följdfrågor som ger en garanti för att frågan har besvarats. En strukturerad intervju 

innebär att samtalsledarna har kontroll över svarsalternativen Anledning till att en semistrukturerad 

frågeguide valdes var fatt Bryman, (2018) menar att man får en djupare förståelse och ett bredare 

perspektiv på deltagarnas upplevelser. Tyngdpunkten i denna undersökning ligger på hur deltagarna 

uppfattar, beskriver och tolkar sitt psykiska mående. 

Enligt Ahrne och medarbetare (Ahrne, Ahrne & Svensson, 2015) är det vissa frågor som 

särskilt behöver beaktas innan kvalitativa intervjuer genomförs såsom att få en klar bild över hur 

intervjun skall genomföras, hur ordningen i frågeställandet ska säkerställas samt metod för regist-

rering av svaren. För att säkerställa detta togs frågan upp och diskuterades noggrant med handledaren. 

Intervjuerna gjordes med avsikt att få kunskap om deltagarnas psykiska hälsa och ohälsa. 

Intervjuguiden utgick från vissa livsteman såsom arbete, utbildning, relationer, hälsa, fritid och 

intressen (se bilaga1). Dessutom togs det upp teman som framstod som viktiga genom resultaten på 

skattningsskalorna som rörde anknytningsmönstret, dysfunktionella scheman och frustrerade känslo-

mässiga behov. Under dessa huvudteman skapades fördjupande frågor av olika slag och kopplade till 

de olika temana.  

Intervjuerna genomfördes digitalt med båda uppsatsförfattarna närvarande, där den ena hade 

rollen som samtalsledare medan den andra hade rollen att lyssna, kvalitetssäkra och ställa följdfrågor. 

Intervjuerna spelades in med ljud och bild och lagrades på lösenordskyddad hårddisk. Efter intervjun 

togs en gemensam stund mellan intervjuarna för reflektion för att optimera intervjutekniken. 

Informationen har analyserat för att kunna se återkommande teman i respondenternas 

beskrivningar av den psykiska hälsan och om kopplingar finns till anknytningsmönster och dysfunk-

tionella scheman. 

 

Tematisk analys  

Till skillnad från en kvantitativ datainsamling finns det inte entydiga regler hur kvalitativa analys ska 

genomföras utan kodningen görs genom att tolka, åtskilja, etikettera, sammanställa och organisera 

data som inte är oföränderlig utan den omvärderas och förändras (Bryman, 2018).  

Det insamlade materialet transkriberades och analyserades genom en tematisk analys. I den 

tematiska analysen gicks resultaten på skattningsskalorna samt transkriberingsmaterialet igenom i den 

ordningen och en övergripande uppfattning av materialet gjordes. Sedan genomfördes en initialkod-

ning där mindre betydelsebärande enheter av materialet kodades utifrån återkommande mönster som 
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hittats. Detta ledde till ett stort antal koder. Dessa koder organiserades sedan i övergripande teman 

utifrån mönster som är kopplade till studiens syfte och frågeställningar. 

Därefter lades ett pussel för att tolka hur respondenternas berättelser kan sättas i relation till 

deras uppväxtvillkor i såväl familj som samhälle och deras upplevelse av sin psykiska hälsa genom att 

analysera de teman som framkommit genom resultaten på skattningsskalorna ASQ och YSQ för varje 

respondent, alltså vad i de adopterades upplevelser som kunde relateras till anknytningsmönstret, till 

dysfunktionella scheman och frustrerade känslomässiga behov. Utifrån dessa intervjuer och skatt-

ningsskalor gav analysen möjlighet att få en djupare förståelse för, och kunskap om, deltagarnas 

upplevelser.  

Intervjuerna transkriberades och gicks igenom för att upptäcka teman i respondentens 

beskrivning av sin psykiska hälsa, lidanden och problem. Temana organiserades sedan i övergripande 

kluster. Sedan gjordes en analys av varje informant där framträdande teman jämfördes med dennes 

resultat på skattningsskalorna ASQ och YSQ och resultaten sammanställdes på en nivå som respek-

terade respondenternas integritet. Resultaten på skattningsformulären, alltså till deltagarnas anknyt-

ningsmönster och/eller dysfunktionella scheman, har sedan kopplats till de olika tema som framkom-

mit i deltagarnas berättelser om sin psykiska hälsa/ohälsa. 

Under arbetet har hänsyn tagits till forskarens egen förståelse för sin egenuppfattning kring 

psykisk hälsa och ohälsa, anknytningsmönster, problem och lidande samt dysfunktionella scheman 

kan påverka tolkningen av materialet – en subjektiv felkälla, vilket innebär att en objektiv förståelse 

inte kan uppnås. 

 

VALIDITET, RELIABILITET OCH GENERALISERBARHET 

Begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet används i kvantitativa undersökningar för att 

undersöka om rätt ”verktyg” används i förhållande till det som ska mätas och om det finns en exakthet 

beskriven så att undersökningen går att replikera oavsett vem som genomför undersökningen. I kvali-

tativa undersökningar är inte dessa begrepp lika centrala. Här används begrepp som giltighet, pålit-

lighet, användbarhet och tydlighet för att mäta om undersökningen är valid, rätt genomförd eller 

replikerbar (Hartman, 2004). Han talar om giltighet, där undersökningen är korrekt för det som avses 

att mätas, att man inte mäter något som inte angetts i syftet och frågeställningarna. För att hög giltig-

het i vår undersökning ska kunna säkerställas, d v s att det mäts som avses att mätas, har en semistruk-

turerad intervju valts och frågorna har noggrant formulerats och ställts så att svaren inte blir ”biased” 

p.g.a. exempelvis ledande frågor. Metoden kräver också en kvalitetssäkrad intervjuteknik, där 

forskaren verkligen får uttömmande svar på de frågor som ställs genom användning av fastställda 

frågor, följdfrågor och öppna frågeformuleringar. Att båda uppsatsförfattare varit närvarande vid 

intervjuerna och fortlöpande reflekterat tillsammans över intervjutekniken ökar också tillförlitlig-

heten. Analysen har varit strukturerad utifrån olika teman och utifrån frågeställningarna. Utifrån den 
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problemformulering som studien avser undersöka har vi även sökt teorier med relevans för under-

sökningen för att få en större förståelse och kunna koppla till den egna undersökningen   

Bryman, (2018) tar också upp att giltighet innebär att man strävar efter äkthet, att ge en 

rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar över den gruppen människor som har studerats. Detta 

har tagit hänsyn till genom att det har varit två uppsatsförfattare genom hela uppsatsprocessen där det 

har funnits en strävan att bibehålla ett kritiskt förhållningsätt och kontinuerlig reflektion. 

Generaliserbarheten upplevs ofta problematisk vid kvalitativa studier då det insamlade 

materialet insamlats från en mindre grupp. I en liten undersökning blir därför inte resultatet represen-

tativt av en population. I stället fokuserar undersökningen på kvalitén på de teoretiska slutsatser som 

formulerats på basis av kvalitativdata. Deltagarna i undersökningen kan ses som exempel, i stället för 

att generalisera en hel population till resultatet (Bryman, 2018). Generaliserbarheten kan dock ökas 

genom att urvalet av respondenter skett systematiskt. Då kan den kvalitativa analysen leda till en ökad 

förståelse för ett fenomen och generaliseringen kan då göras i relation till andra i liknande situationer.  

I en kvalitativ forskning är det svårt att ha ett urval som är exakt på så sätt att det represen-

terar en population i stort och begreppet exakt urval blir därför irrelevant (Ahrne et al., 2015). I vår 

undersökning har urvalet riktats mot adopterade personer som kan antas ha haft frågor kring sin 

adoption och sin status som adopterade och att de även i högre grad kan tänkas tillhöra den grupp av 

adopterade som lider av psykisk ohälsa då de har sökt adoptionsspecifikt samtalsstöd. Urvalet i under-

sökningen har varit brett eftersom det inte har begränsats av kön, ålder eller andra avskärmningar 

vilket stärker undersökningens validitet ytterligare. För att skapa en trovärdighet i en studie där det 

finns olika sätt att beskriva en social verklighet är det viktigt att forskaren uppfattat intervjuper-

sonernas verklighet på rätt sätt. Ett sätt att åstadkomma detta är att använda sig av triangulering vilket 

innebär att forskaren använder mer än en metod eller datakälla för att studera sociala företeelser samt 

att insamlad data genom intervjuer kan kontrolleras mot en intervjuguide. Genom den kontrollen kan 

det säkerställas att de frågor som skulle ställas faktiskt har blivit ställda (Bryman, 2018). I denna 

studie har respondenterna fått fylla i skattningsformulär och genomföra semistrukturerade intervjuer i 

syfte att öka reliabiliteten för studien. 

Validitet kan i denna typ av studier egentligen aldrig mätas färdigt. Det menar Hartman 

(Hartman, 2004) och han menar vidare att om samma individer skulle intervjuas igen och få svara på 

samma frågor skulle resultatet inte bli exakt detsamma, eftersom samspelet mellan intervjuare och 

intervjuperson innebär att olika intervjuare får olika svar. Människor utvecklas och förändras också 

ständigt vilket innebär att om vi mött dessa personer i ett annat skede av deras liv skulle vi potentiellt 

ha fått andra svar.  

 

 



29 

 

 

 

SAMARBETE OCH ARBETSFÖRDELNING  

Samarbetet påbörjades för ca ett år sedan och arbetsuppgifterna fördelades mellan uppsatsförfattarna 

så att Nilsson tog huvudansvaret för teoretisk bakgrund och litteraturgenomgång. Intervjuerna 

planerades och genomfördes gemensamt men med olika rollfördelning där Granström Liljegren hade 

huvudansvaret för att ställa frågor och driva samtalet framåt och Nilsson ansvarade för att lyssna på 

det sagda och osagda i intervjun samt vid behov komma med följdfrågor för att säkerställa att vi fick 

uttömmande svar. Granström Liljegren tog huvudansvaret för transkribering, tematisk analys samt 

författande av metoddelen. Resultatavsnitt och diskussion formulerades gemensamt, genom digitala 

möten då möjligheten fanns att redigera samtidigt i ett gemensamt dokument. Under hela processen 

har det funnits en dialog och ett kritiskt resonemang kring både processen och tolkning av resultaten 

vilket medfört att båda uppsatsförfattarna är gemensamt delaktiga och kan svara för alla delar i 

uppsatsen. Att vi haft olika åsikter och ibland lagt olika mycket tonvikt på olika delar av resultaten har 

lett till intressanta diskussioner som förhoppningsvis lett till en högre kvalitet på arbetet. 
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RESULTAT 

 

RESULTAT PÅ SKATTNINGSSKALOR ASQ OCH YSQ 

Resultaten börjar med ASQ-formuläret. Det gråa området på diagrammet visar referensvärdena från ett 

normeringsmaterial. 

Agnes  

Agnes adopterades från Indien vid 13 mån. ålder. Uppvuxen med mamma, pappa och yngre syster, 

även hon är adopterad från Indien. Föräldrarna separerade när hon var 10 år gammal. Uppväxten 

beskrivs som materiellt trygg men med bristande känslomässigt stöd. 

 

Figur 1a. Agnes profil på Attachment Style Qestionnaire (ASQ) 

 

Figur 2a. Agnes profil på Young Schema Questionnaire (YSQ). 
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Beata  

Beata adopterades från Indien vid två års ålder. Hon är uppvuxen med mamma, pappa, adopterad 

lillebror och tre familjehemsplacerade barn under fyra års tid. Sin uppväxt beskriver hon som otrygg 

och skrämmande. Våld, vredesutbrott och bestraffningar förekom. Hon har ofta flyttat. Föräldrarna 

separerade när hon var 12 år. 

 

Figur 1b. Beatas profil på Attachment Style Qestionnaire (ASQ). 

 

 

Figur 2b. Beatas profil på Young Schema Questionnaire (YSQ). 
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Cornelia  

Hon är adopterad från Kina vid 18 månader. Växte upp med mamma och pappa. Har en tvillingsyster 

och en storasyster som är biologiskt barn till föräldrarna. Uppväxten beskrivs som stöttande, lösnings-

orienterad och kärleksfull. Föräldrarna lever tillsammans fortfarande. 

 

 

Figur 1c. Cornelias profil på Attachment Style Qestionnaire (ASQ). 

 

Figur 2c. Cornelias profil på Young Schema Questionnaire (YSQ). 
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David 

David adopterades från Indien vid 12 månaders ålder. Han har växt upp med mamma och pappa samt 

yngre syster som också är adopterad från Indien. Farmor och farfar deltog också i uppfostran och 

fungerade som föräldrar. Föräldrarna separerade när han var 9 år. Uppväxten beskrivs som att 

föräldrarna var mycket frånvarande, men farmor och farfar fanns där. 

 

Figur 1d. Davids profil på Attachment Style Questionnaire (ASQ). 

 

 

Figur 2d. Davids profil på Young Schema Questionnaire (YSQ). 
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Ester 

Ester adopterades från Indien vid 3 års ålder. Hon har växt upp med mamma och pappa. Inga syskon 

finns. Föräldrarna separerade när hon var 6 år. Uppväxten beskrivs som trygg innan separationen, 

efter det kaotisk, oförutsägbar och skrämmande. Hon hade en kortvarig placering på familjehem. 

 

Figur 1e. Esters profil på Attachment Style Qestionnaire (ASQ). 

 

 

Figur 2e. Esters profil på Young Schema Questionnaire (YSQ). 
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Fredrika 

Fredrika adopterades från Kina av en ensamstående mamma. Inga syskon finns. Relationen till 

mamman beskrivs som trygg, stöttande och kärleksfull.  

 

Figur 1f. Fredrikas profil på Attachment Style Qestionnaire (ASQ). 

 

 

Figur 2f. Fredrikas profil på Young Schema Questionnaire (YSQ). 
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Göta 

Göta adopterades från Indien vid tre års ålder och on växte upp med mamma och pappa. En yngre 

syster finns som också var adopterad från Indien. Uppväxten beskrivs som hotfull, konfliktfylld, 

mycket kritisk och skuldbeläggande. Även våld förekom. 

 

 

Figur 1g. Götas profil på Attachment Style Qestionnaire (ASQ). 

 

 

Figur 2f. Götas profil på Young Schema Questionnaire (YSQ). 
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Tolkande analys av resultat på skattningsskalorna: ASQ 

Skattningsskalan ASQ mäter fem dimensioner kopplade till anknytning: Distans, Sakorientering, 

Trygghet, Bifallsbehov och Relationsfixering. 

 

Trygghet 

Fem av respondenterna skattar utanför referensområdet på trygghet på skattningsskalan ASQ. Detta 

tyder på att de har ett otryggt anknytningsmönster. De två respondenterna som skattat nära referens-

värdet för trygghet beskriver hur de har jobbat mycket med sig själva, både på egen hand och med 

professionell hjälp för att nå en större trygghet, förstå sig själva och komma i kontakt med sina 

känslor. Tre av respondenterna har beskrivit sin uppväxt som mycket otrygg. med våld, svek, kritik 

och bestraffningar, men även de respondenter som beskriver sin uppväxt som trygg och kärleksfull 

skattar lågt på trygghet. Detta stämmer med deras utsagor i intervjun att de känt sig älskade av sin 

familj men ändå har en stark rädsla i nära relationer vilket i analysen kategoriserades under 

Anknytning/ovillkorade scheman. 

 

Distans 

Sex av respondenterna skattar utanför referensområdet på distans, fem skattar högre än referens-

området vilket tyder på att de undviker nära relationer och en skattar betydligt lägre än referens-

området. Detta stämmer också med deras utsagor, sex av sju respondenter undviker nära relationer, 

har svårt att komma andra nära eller är rädda för att komma andra nära fast de längtar efter det då de 

är rädda att bli svikna och övergivna. I den tematiska analysen har dessa uttalanden och Coping-

strategier distans på detta sätt: 

 

”Vänner har jag lätt att skaffa men håller dem medvetet på avstånd för att inte riskera 

att bli sårad, övergiven eller sviken. Jag har svårt att kunna lita på människor. Känner 

många men har inte några nära inpå mig.” 

(Ester) 

 

Sakorientering 

Sakorientering handlar om att man lägger stor vikt vid yttre saker, t ex materiella ting, status eller 

prestation. Tre av sju respondenter skattar högt på sakorientering och det stämmer med de coping-

strategier som framkommer att flera av respondenterna har använt prestation, att vara “duktiga” som 

strategi för att inte bli övergivna. I den tematiska analysen har dessa uttalanden kategoriserats under 

Coping-strategier. Cornelia utrycker det på detta sätt: 
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”När jag var yngre hade jag bra fysisk och mental hälsa, varit bra på att träna, och ätit 

bra. Att jag har tränat har varit bra, både bra och dåligt, i det avseendet att det har ökat 

mitt prestationsbaserade tankesätt.” 

(Cornelia) 

 

Bifallsbehov 

Bifallsbehov handlar om att ha ett stort behov av uppskattning och bekräftelse. Fem av sju respon-

denter skattar högre än eller på gränsen av referensområdet för bifallsbehov. Detta tyder på att de har 

en stark tendens att söka uppskattning och beröm för att känna sig tryggare. Detta stämmer väl 

överens med vad som framkommit i intervjuerna. 

”Jag har blivit bra på att passa in, att göra saker för att bli omtyckt.” 

(Agnes) 

 

Relationsfixering 

Fem av sju respondenter skattar mycket över referensområdet när det gäller relationsfixering. Detta 

tyder på att de har ett starkt fokus på relationer, också som ett sätt att skydda sig själva. Det kan 

innebära att många val de gör har med relationer att göra och mindre med vad de själva vill och 

behöver utifrån egna intressen och behov. Detta stämmer också väl överens med vad som framkommit 

i intervjuerna. Flera av respondenterna har både en stark relationsfixering och en hög distansering, 

vilket kan tolkas som att relationer är väldigt viktiga för dem samtidigt som de skapar distans av 

rädsla att bli sårade och övergivna. 

”Jag ger väldigt mycket när jag är i nära relation kan ibland känna att dem tar för givet 

att det är så. Det tar lång tid för mig att lita på människor och släppa in dem.” 

(Cornelia )  

”I början hade jag det svårt att acceptera att hon ville bli sin egen person för då kände 

man igen att man blev lämnad. Jag försöker idag att bli min egna person.” 

(Cornelia) 

 

Tolkande analys av resultat på skattningsskalorna: YSQ 

 

Ovillkorade scheman: Övergivenhet 

YSQ skattar 18 dysfunktionella scheman. Färgerna visar referensområden. Det tre första schemana på 

grafen räknas som ovillkorade och börjar läras in tidigt i livet (preverbal fas). Dessa är känslomässig 

försummelse, övergivenhet och misstillit/utnyttjande. På det första schemat, känslomässig 

försummelse, skattade tre av sju respondenter högt eller mycket högt. Två av de tre har beskrivit sin 
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uppväxtfamilj som mycket dysfunktionell med fysiskt och psykiskt våld. På schemat övergivenhet 

skattade sex av sju respondenter högt eller mycket högt. Detta oavsett om de beskrev sin uppväxt som 

kärleksfull och trygg eller inte. På schemat misstillit/misstro skattade två av respondenterna mycket 

högt och dessa har även beskrivit sin uppväxt som mycket dysfunktionell. 

 

Villkorade scheman: Självuppoffring, sökning av godkännande och obevekliga normer 

Bland de övriga schemana är det några som är mer vanligt förekommande än andra. Dessa räknas som 

villkorade, eller kompensatoriska, och enligt Youngs schemateori utvecklas de senare under uppväx-

ten för att skydda en mot den psykiska smärtan av ens ovillkorade scheman. De vanligaste övriga 

schemana hos respondenterna var självuppoffring, sökning av godkännande och obevekliga normer. 

Alla sju respondenterna skattade högt eller mycket högt på schemat självuppoffring. Sex av sju 

skattade högt eller mycket högt på sökning av godkännande och fem av sju skattade högt eller mycket 

högt på obevekliga normer. Detta stämmer också överens med hur flera av respondenterna beskriver 

det:  

”I relationer till partner, vänner och familj har jag anpassat mig, utplånat mig själv, 

upplevt våld och lagt skulden på mig själv .” 

(Agnes)  

”Jag måste alltid prestera snarare än att ha kul när jag träffar folk för att dem inte ska 

sluta umgås med mig, men jag kan vara en social person idag och kan prata med alla. 

(Fredrika)” 

Sex av sju respondenter beskriver en diffus känsla av övergivenhet eller ensamhet som för en del är 

mycket stark och som präglar deras liv i hög grad. För andra har känslan funnits där utan att vara så 

påfallande, men kan ha blivit starkare i samband med t ex en livskris. Flera av respondenterna 

beskriver tydliga strategier som de har använt eller använder för att förhindra att bli lämnad eller 

övergiven.  

”Det som har präglat mig genom livet är övergivenhetskänslan. Jag har alltid haft den 

men har väl aldrig förstått den riktigt utan jag har alltid varit den här att för att inte bli 

lämnad så ska jag vara en som inte sticker ut, inte visa starka känslor såsom ilska, 

aggressivitet utan vara diplomatisk, hänsynstagande och en som kan saker.” 

(David) 

Alla intervjuade beskriver en upplevd känsla av övergivenhet eller ensamhet som har påverkat dem 

mer eller mindre. För vissa av respondenterna har denna känsla varit mycket plågsam och för andra 

har den funnits där men gått att hantera bra. Denna upplevelse går också att utläsa i resultaten på 

skattningsskalorna, där alla skattade högt eller mycket högt på det ovillkorade schemat ”Övergiven-

het”. Några av respondenterna har beskrivit sin uppväxt som trygg och kärleksfull, ett par som 

materiellt trygg men i avsaknad av känslomässigt stöd och några hade upplevt en skrämmande och 
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otrygg uppväxtmiljö med våld, bestraffningar, kritik och alkohol/tablettmissbruk. Nästan alla 

beskriver att de både är rädda för att bli lämnade och svikna men även har mycket svårt att släppa 

andra nära. Detta visar sig även på skattningarna med ASQ. Fem av respondenterna skattar utanför 

referensområdet på trygghet på skattningsskalan ASQ. Detta tyder på att de har ett otryggt anknyt-

ningsmönster. Sex av sju skattar högt eller mycket högt på Distans. Alla respondenterna beskriver hur 

de utvecklat strategier för att skydda sig mot svek och övergivenhet. Dessa strategier som respon-

denterna beskriver framkommer också tydligt i skattningsskalorna där de flesta av respondenterna på 

ASQ skattade högt eller mycket högt på Bifallsbehov, vilket betyder att de använder sökande av 

bekräftelse som strategi för att öka känslan av trygghet, samt högt eller mycket högt på Relations-

fixering.  

Resultaten på YSQ visar detta genom att de flesta av respondenterna skattar högt på de 

villkorade schemana Självuppoffring, Sökning av godkännande och Obevekliga normer. Detta kan 

tolkas som att många har utvecklat strategier såsom att sätta andras behov före sina, söka bekräftelse 

och försöka leva upp till höga krav som ett sätt att skydda sig själva från övergivenhet. Flera av 

respondenterna uttrycker detta tydligt att detta rör sig om medvetna strategier. Ett par av responden-

terna har i perioder utvecklat väldigt skadliga beteenden kopplade till sex med det uttalade syftet att få 

bekräftelse och godkännande. 

En viktig variabel som påverkar den psykiska hälsan är bemötandet från omgivningen. De 

flesta av respondenterna har haft negativa upplevelser kopplade till att vara adopterade. Många 

beskriver att de har upplevt mobbning, rasism, ifrågasättande av sin etnicitet och bakgrund, marke-

ringar som på olika sätt visar att man är annorlunda, inte hör till på ett självklart sätt. En respondent 

använder uttrycket “mellanförskap”. Att man hör till men ändå inte. Olika respondenter beskriver hur 

detta har påverkat dem i olika grad. För några är detta mycket plågsamt, andra har hittat strategier att 

hantera det. 

Alla respondenterna har under någon period i livet upplevt det viktigt att söka efter sitt 

ursprung och sin historia. För vissa har drivkraften varit nyfikenhet, för andra en ovisshet som har 

skapat en inre oro. För några har det handlat om att ta reda på mer om vem man är. De flesta har dock 

haft svårt att få fram information vilket har varit något de har behövt hantera. Vissa respondenter 

uttrycker att när det kommer till att söka sitt ursprung har en del känt att adoptivföräldrarna varit 

stöttande medan andra upplevt en brist på stöd. Även där föräldrarna varit stöttande har några av 

respondenterna känt att svårt att sätta sig in i deras situation som adopterade. 

Många av respondenterna har känt sig missförstådda i kontakterna med den somatiska 

vården psykiatriska vården och inom samhällsvården. Flera har sökt hjälp i olika instanser innan de 

har upplevt att de har hamnat. Vissa har känt att de fått hjälp medan andra har upplevt att vårdgivaren 

inte har kunnat tillgodose deras vårdbehov. Detta har medfört att respondenterna har upplevt att detta 

har bidragit till att förvärra deras redan dåliga mående och det har skapat en känsla av uppgivenhet 

och hopplöshet. Detta är viktigt att beakta för professionella som arbetar inom psykiatrisk vård, både 
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primärvård och specialistvård, och även privata aktörer, att det är viktigt att vara extra lyhörd för 

denna patientgrupp eftersom respondenterna i denna studie i kontakt med vården inte känt att vård-

givaren har haft tillräcklig kunskap kring de problem som en adoption kan medföra. De av responden-

terna som haft kontakt med socialtjänsten under uppväxten har känt sig svikna av samhället, att det 

inte fanns en tydligare uppföljning av hur de hade det i sina familjer. För dessa individer är detta 

sammankopplat med en svårare psykisk ohälsa och en känsla av extra utsatthet.  

 

TEMATISK ANALYS 

Vid analysen framkom ett stort antal teman som vid närmare analys kunde organiseras i överordnade 

grupper, eller kluster. De teman som framkom i analysen var:  

Anknytning/ovillkorade scheman 

• Övergivenhet,  

• Svårigheter i nära relationer 

• Känsloreglering (över/underreglering). 

• Upplevelse av hur en har blivit mött i sina grundläggande behov. 

• Rädsla för eller upplevelser av övergivenhet eller ensamhet 

Identitet och upplevelse av sammanhang 

1. Identitet  

2. Existentiella frågor 

3. Ovisshet 

4. Söka sitt ursprung 

Sökandet efter sitt ursprung 

• Resa till ursprungslandet 

• Söka information genom Adoptionscentrum. 

Bemötande av omgivningen 

• Utanförskap/ifrågasättande av omgivningen,  

• Mobbning och rasism. 

• Ifrågasättande kring sin etnicitet och bakgrund.  

• Känsla av utanförskap, att inte höra till  

• Känsla av inkludering och självklarhet. 

Coping-strategier 

• Självständighet (för lite/för mycket), 

• Överdriven anpassning 

• Bekräftelsesökande, 

• Riskbeteende 
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Upplevelser av vården 

• Svårare psykisk ohälsa och behov av specialistvård 

• Positiva upplevelser av vården 

• Missförstådda av vården  

• Svikna av samhället 

• Blivit rundskickad mellan olika vårdinstanser. 

• Vård på akutpsykiatrisk mottagning 

Biologiska faktorer 

• Neuropsykiatrisk diagnos ADHD, ADD och/eller autism 

Svår psykiska ohälsa, suicidbeteende 

• God psykisk hälsa 

• Kortare episod av psykisk ohälsa 

• Suicidala beteenden 

• Långvarig ångest/depression 

• Annan funktionsnedsättande psykisk ohälsa 

Styrkor och resurser 

• Heltidsarbetande 

• Pågående eftergymnasiala studier 

• Fullföljda eftergymnasiala studier 

• Deltagande i samhället 

 

Anknytning/ovillkorade scheman  

I detta kluster ingår teman av övergivenhet, separationer, svårigheter i nära relationer, känsloreglering 

(över/underreglering), hur man blivit mött i sina grundläggande behov. De flesta av respondenterna 

uttrycker rädsla för eller upplevelser av övergivenhet eller ensamhet. En av respondenterna uttrycker 

det så här: 

”Jag är konstant rädd för att de som står nära mig ska lämna mig. Man blir först över-

given i sitt hemland av sina föräldrar och sedan har jag mer eller mindre blivit sviken av 

i omgångar av mina adoptivföräldrar och sedan har det varit problematiskt både i 

kompis och kärleksrelationer. Jag tycker separationer är jättesvårt och det är jag som 

lämnat i kärleksrelationen för man vill hellre lämna än att bli lämnad för att inte riskera 

att bli övergiven igen.” 

(Beata)  
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En annan respondent uttrycker svårigheter att knyta an och rädsla för separationer: 

”Jag har förstått att det finns saker i mitt mående som är kopplat till att jag är adopterad 

så som att jag som liten hade svårt att knyta an till andra människor och hitta tryggheten 

hos andra släktingar, till och med min mammas syster, tvillingsyster, men inte heller 

henne har jag blivit nära trots att hon ser exakt ut som min mamma. Sedan finns min 

separationsångest utifrån att jag är adopterad och känslan över att jag inte hör hemma 

någonstans. Nu när blir äldre kan jag se att det är mycket som grundar sig i det faktum 

att jag är adopterad och då kan jag reflektera över mina känslor bättre. Jag har svårt att 

knyta band till nära relationer och det känns alltid som att jag har distans till 

människor.” 

(Fredrika) 

Ett par av respondenterna uttryckte att de kan ha varma och nära relationer till någon eller några 

familjemedlem(mar) men ha svårt med andra nära relationer. Både respondenter med negativa 

uppväxterfarenheter och respondenter som beskrivit sina uppväxterfarenheter som goda och trygga 

beskriver en upplevelse av eller rädsla för övergivenhet eller ensamhet: 

”Har ytliga relationer men tycker det blir jobbigt när det kommer till att det närmar sig 

att bli en djupare relation. Jag känner så för att jag är rädd att man ska bli bortskuffad/ 

bort prioterad när man bara vill väl därför undviker jag att gå in i det. Den jag har en 

djup relation är min partner men han är nog den enda. Jag ger väldigt mycket när jag är 

i nära relation kan ibland känna att dem tar för givet att det är så. Det tar lång tid för 

mig att lita på människor och släppa in dem.” 

(Cornelia) 

Övergivenheten kan ta sig olika uttryck. En av respondenterna uttrycker ett ständigt sökande efter 

föräldrar. 

”Jag har kommit på mig själv att det jag går omkring och letar än idag är efter en 

mamma och pappa så fort jag träffar någon som är äldre dam eller en äldre herre så är 

det något i mig som vill hitta just det, jag har fått acceptera att jag inte kommer hitta det 

jag söker efter, ett par föräldrar.” 

(David) 

Flera av respondenterna resonerade kring känsloreglering. En del gjorde kopplingen till erfarenheter 

under uppväxten och andra resonerade kring hur svårigheter kring känsloreglering skapade svårig-

heter i nära relationer i dagsläget:  

”Känslostyrningen som har varit hård har gjort att jag inte har kontakt med mina 

känslor och i perioder då det blir jobbigt stänger jag av mig som en coping-strategi.”  

(Agnes) 
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”Jag är en person som är känslosam men håller tillbaka, håller inne med alla känslor. 

Jag förstod väl aldrig det jag kände, det har inte varit några som har kunnat berätta för 

mig hur jag känner. De har inte bekräftat mina känslor genom att sätta ord på vad jag 

känner. Exempelvis som när min dotter frågar: Pappa är jag ledsen? Då kan jag 

bekräfta hennes känsla genom att säga ja det är du och det är du för att du inte fick en 

glass av mig.” 

(David) 

”När jag har frågat frågor, vart ledsen eller så tycker jag att de inte kunna möta mig i 

dessa känslor och fått jobba med dessa känslor på egen hand.” 

(Agnes) 

Vissa av respondenterna gjorde reflektioner kring sin anknytning. 

”Jag har läst mycket kring anknytning nu när jag studerar till lärare och jag tror att jag 

har en D - anknytning. Jag har upplevt mycket trauma i mitt adoptivhem som har varit 

rörigt och otryggt.” 

(Beata) 

Många av respondenterna beskriver att de har svårigheter i sina nuvarande nära relationer, med familj, 

kärleksrelationer eller vänner. 

”Att inte mina föräldrar kunnat prata om känslor har påverkat mig hur jag i nära 

relationer har svårt att visa mina känslor kan uppfattas som kall och okänslig. [...] 

Pappa har ett mer ett lynnigt humör, där har jag fått mer parerat lite grann, särskilt i 

samband med skilsmässan eftersom han överkonsumerade alkohol, jag blev 

medberoende i detta och jag tror pappa var i en depression.” 

(Agnes) 

”Det blir ofta konflikter i relationer och jag känner mig utnyttjad och att det är bara jag 

som ger.” 

(Beata) 

Några av respondenterna beskriver en trygg uppväxt och upplever att deras behov har blivit mötta: 

”Mina föräldrar har varit stöttande jag haft en väldigt trygg uppväxt “in general” skulle 

jag säga, vi har ju fått väldigt mycket kärlek och föräldrarna har försökt liksom behandla 

alla barnen oavsett liksom våran storasyrra är biologiskt barn till våra föräldrar.” 

(Cornelia) 
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Andra respondenter har haft negativa uppväxterfarenheter i adoptivfamiljen och inte blivit mött i sina 

grundläggande behov. 

”Hon min adoptivmamma ville alltid haft en bäbis och jag var tre år då jag adopterades 

och en besvikelse för min mamma så när min syster kom var hon en bäbis. Jag har aldrig 

någonsin hört min mamma säga åååå jag älskar dig […] Men det jag minns är att jag 

alltid har hatat min adoptivmamma och att det inte var som det skulle vara när jag kom, 

att dom skulle vara med mig och knyta an, hjälpa mig att få bra kontakt med dem. Nej, 

men min adoptivmamma låg på sjukhuset och min adoptivpappa var jag rädd för och han 

jobbade mycket. Han var inte hemma, så jag var hos en massa olika släktingar under 

min första tid i Sverige.” 

(Göta) 

”Mina adoptivföräldrar var gifta men de skilde sig tre år efter att de hade adopterat mig. 

När de skilde sig började det jobbiga i mitt liv. Jag kände mig övergiven och tilliten till 

mina föräldrar brast, att de kommer att ställa upp för en. Min adoptivpappa tog en väska 

och väckte mig och sa ’när du vaknar nästa gång finns jag inte kvar’. [...] Jag kände 

aldrig att det var någon som stod på min sida, det var aldrig någon som stod bakom eller 

bredvid min sida, som sa oavsett vad du säger som jag kommer jag stå kvar här.” 

(Ester) 

Några har även blivit fysiskt misshandlade. 

”Jag har känt att min adoptiva mamma inte tycker om barn utan det var en mer status-

grej för henne att skaffa barn. Hon har både fysiskt och psykiskt misshandlat mig.” 

(Ester) 

”Jag kommer ihåg att jag fick trösta mig själv. En gång då jag försökte söka tröst när de 

sov på natten vaknade dom och jag fick en örfil. Jag har alltid känt mig rädd att uttrycka 

mina behov och ingen att prata med om hur jag kände och vad jag behövde. Jag levde i 

en egen fantasivärld där jag dagdrömde för att kunna hantera det svåra.” 

(Göta) 

”Under min uppväxt har jag haft känslan av ständig rädsla för min adoptivmamma. Hon 

som ska vara den som ska trösta, stötta och hjälpa mig har varit den person som skrämt 

mig mest, hon var lynnig och fick många vredesutbrott. Våld, då hon slängde in mig in i 

väggen och drog mig i håret, det var straff, hot och bestraffningar väldigt ofta så som 

husarrest.” 

(Beata) 
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Identitet och upplevelse av sammanhang 

I detta kluster ingår teman såsom identitet, existentiella frågor, ovisshet, sökande av ursprung. Några 

av respondenterna ger uttryck för tankar kring existentiella frågor som i perioder varit jobbiga för 

dem. 

”Jag har väl alltid varit en person som har liksom grubblat och funderat och haft 

existentiella frågor. Är jag här för att jag fått en andra chans? och vad ska göra med 

den? Behöver jag göra något utifrån det eller räcker det att man är den man är? Vad 

kommer jag ifrån? Vad har jag fått med i form av arv och miljö? vad som föranleder en 

adoption? Hur det såg ut i landet? Vem har fött mig?” 

(Agnes) 

För många av respondenterna är ovissheten kring sitt ursprung jobbigt och något som i perioder eller 

konstant varit något som orsakat att de mått dåligt och något som de har behövt hantera:  

”Jobbigt att inte få svar, ovissheten, för att försöka få svar har jag varit tillbaka till 

Indien vid två tillfällen för att få svar på mina frågor, jag besökte mitt barnhem, jag har 

pratat med Adoptionscentrum här i Sverige. Jag vet inget om mig den tid då jag var i min 

biologiska mammas mage, om tiden innan dess och tiden mina första levnadsår där vet 

jag bara att jag var på ett barnhem och en tid bodde jag hos fosterföräldrar. Mycket av 

dessa frågor har kommit och gått i perioder men extra mycket samband med att jag själv 

skulle bli förälder. Oron att hitta saker som inte är så bra. Att hantera ovissheten upptar 

mycket tid i grubbleri, frustration, jag läser i olika forum, stöter och blöter. Det är 

tröstande att det finns flera i samma situation, som inte vet.” 

(Agnes) 

”Det här med identitet… människor som har en annan bakgrund är något, jag kan inte 

säga att jag är asylsökande, jag kan inte relatera till att jag är invandrare, med släkt och 

en viss kultur, jag är inte ursprungsbefolkning, såsom same, jag är inte svensk jag är 

ingenting utan jag är adopterad. [ …] Jag skäms för att jag är adopterad, vill inte ha 

något som förknippas med min adoption.” 

(Göta) 

”Det har varit jobbigt att vara adopterad för mig och jag har skjutit det åt sidan för att 

jag inte vill bli särskilt behandlad bara för att jag är adopterad eller har ett annat 

utseende till skillnad från en normal skandinav. T ex när jag var liten tyckte jag att jag 

var blond för det var ju alla runt omkring mig. Jag kommer ihåg en gång då det skulle 

vara Luciatåg och så ville jag vara Lucia. Så var det flera kommentarer som att ’Du är 

inte blond du kan inte vara Lucia!’ Då kände jag, var jag inte blond? Det kändes 

konstigt, kan inte vem som helst vara Lucia, va?” 

(Cornelia) 
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Söka sitt ursprung 

Sex av de sju informanterna har gjort försök att söka sitt ursprung, antingen med en resa till 

ursprungslandet och/eller genom att söka information genom Adoptionscentrum. 

”Jag har haft ett jättestort behov att söka mina rötter men har inte fått det stödet av mina 

adoptivföräldrar. Jag har försökt få kontakt med min bakgrund via Adoptionscentrum 

men det finns inga handlingar.” 

(Göta) 

”När jag var i Kina besökte jag mitt barnhem fick träffa en utav dem som jobbade när 

jag bodde där det är så nära jag kommer i mina efterforskningar. Jag vill veta om jag 

har några syskon ett behov som har kommit nyligen men jag har inget att gå på.” 

(Fredrika) 

”Jag söker min historia och biologiska familj men det vill inte min syster. Våra föräldrar 

har varit stöttande i det. Jag åkte tillbaka till Kina och sökte efter mitt ursprung det var 

svårt att hitta, de var inte så hjälpsamma utifrån hur adoption gick till i Kina och att det 

fanns väldigt lite information. Jag gjorde DNA test och har fått kontakt med kusiner.” 

(Cornelia) 

”Jag har stött bort när det kommer till min bakgrund, sett mig som helsvensk, inget 

behov att söka mina rötter, mitt indiska ursprung och bakgrund, tills jag gjorde min 

praktik under min lärarutbildning på högskolan. Då åkte jag till Indien under min 

lärarutbildning, det var både en inre resa samt praktik för skolans räkning.” 

(David) 

”Jag har inga bra erfarenheter av sociala relationer. Jag har hittat min sociala 

tillhörighet med mina afghanska vänner som jag kan relatera utifrån min indiska 

bakgrund och den kulturen genom böcker, film och indiska nyheter.” 

(Göta) 

Bemötande av omgivningen 

Teman såsom utanförskap, ifrågasättande av omgivningen, mobbning/rasism. Flertalet av responden-

terna hade erfarenheter av att ha blivit utsatta för rasism i olika grad, både under barndom och vuxen 

ålder. Andra har upplevt ett ifrågasättande kring sin etnicitet och bakgrund. Detta har för responden-

terna varit kopplat till en känsla av utanförskap, att inte höra till. En av respondenterna har inte 

upplevt vare sig rasism eller mobbning utan känt sig inkluderad och självklar. 

”Högstadiet gick bra men svårare i gymnasiet. Jag har alltid haft gott om kompisar och 

varit accepterad för den man är. Inte mött någon form av rasism och jag har försökt 

passa in, ingen mobbning. […] Jag är stolt och lycklig över min familj, min släkt som har 
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sett mig som en av dem, ingen har gjort någon skillnad. Det är inte förrän jag blivit äldre 

som jag kan höra och lägger märke till om jag är olik i vad jag tycker, det gör kan jag få 

höra ” Där kan man se hur olika ni är” då tänker det jag ” ja så är det och vad kan det 

bero på?” 

(David) 

”Man är olik, man passar” in men ändå inte” hanterat det olika ibland med frustration 

över det särskilt när man får dumma kommentarer, rasism, plumpa uttalanden, andra 

dagar en acceptans. Kluvenheten när man får frågan: ’Vet du något om dina riktiga 

föräldrar?’ ’Vilken bra svenska du pratar!’ då har det blivit kännbart med den kluvenhet 

som jag känt.” 

(Agnes) 

”Jag kommer aldrig betraktas som tillräckligt svensk av samhället kommer aldrig bli 

accepterad.” 

(Göta) 

”Jag har väldigt få nära relationer till folk dels för att under grundskolan blev jag 

mobbad för att jag gick i stöd matte, men också för att jag var adopterad de busringde 

och sa fula saker kring min etnicitet och det har skadat min självkänsla.” 

(Cornelia) 

”Högstadiet var jobbigare, där fanns det många olika kulturer och nationaliteter och jag 

kom i kontakt med hur det är att få känna ett mellanförskap. Jag var varken svensk, fast 

det var det jag identifierade mig i, eller invandrare, som inte såg mig som en del av dem 

utan som svensk. Mycket rasism var det.” 

(Göta) 

”Jag kom in i puberteten redan vid 9 års åldern och utsattes för sexuella trakasserier. 

Jag bara var ett barn fortfarande. Detta har varit något som förföljt mig och jag har 

varit utsatt genom hela mina tonår och upp i vuxen ålder.” 

(Beata) 

”Jag passar inte in” Det är ett ständigt ifrågasättande. Var kommer du ifrån? Folk 

adoptions-intervjuar om ens föräldrar har varit snälla mot mig. Etniciteten blir ifråga-

satt. Och en exotifiering. Dom vill ofta tala om för mig, ’Va, är du ifrån Indien, men du 

ser inte ut som det’, så finns det en värdering att det inte är bra och komma ifrån Indien. 

Det är något som jag lider utav och tycker det är jättejobbigt. Dels är det jobbigt att vara 

totalt ifrågasatt kring adoptionen, desto värre är det att säga att jag kommer ifrån 

Indien. Nej, det tror jag inte på, så får jag försvara mig. Även när det kommer till hud-

färg, där man talar om för mig eller säga, du är för ljus för att vara indier, då är det 
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komplimang men enligt mig så blir det åter något som är fel på mig. Det är inte fint att se 

ut som en indier fast jag är ju en indier.” 

(Beata) 

Copingstrategier 

Teman såsom självständighet (för lite/för mycket), överdriven anpassning, bekräftelsesökande, 

riskbeteende 

”Det har gjort att jag kunna klara mig på egen hand, tycker om att vara för mig själv, 

litar på mitt eget omdöme, bra på att anpassa mig och passa in.” 

(Agnes) 

”Jag har under mitt liv fått mina farhågor besannade genom att människor har kommit 

och gått ur mitt liv lite för många gånger för att jag ska tycka det är värt riskerna att bli 

sårad och lämnad. Jag har fått det bekräftat så många gånger så jag håller dem på ett 

tryggt avstånd. Idag tycker jag inte det är problematiskt att ha mina vänner ytligt och att 

de är tillfälliga relationer, men ensamheten är jobbig.” 

(Ester) 

”I relationer till partner, vänner och familj har jag anpassat mig, utplånat mig själv, 

upplevt våld, lagt skulden på mig själv.” 

(Beata) 

”Jag fick en stöttande, stödjande roll och alltid tagit hand om min lillasyster hjälpte 

henne med läxor, struktur och annat.” 

(Agnes) 

”Jag fick inte så mycket uppmärksamhet hemifrån men när jag kom upp i puberteten och 

jag var tidigt utvecklad fick jag mycket uppmärksamhet från det motsatta könet. […] Jag 

har ett sätt att ofrivilligt flörta, visa intresse för män för att få bekräftelse att jag existe-

rar. Jag vart sexuellt aktiv tidig. Jag hade ett sex och kärleksberoende, sexmissbruk. Mitt 

beteendemönster är att vara duktig flicka. Jag hoppas på att någon gång att någon ser 

mig och säger att jag är duktig.” 

(Beata) 

”Det som har präglat mig genom livet är övergivenhetskänslan jag har alltid haft den 

men har väl aldrig förstått den riktigt utan jag har alltid varit den här att för att inte bli 

lämnad så ska jag vara en som inte sticker ut, inte visa starka känslor såsom ilska, 

aggressivitet utan vara diplomatisk, hänsynstagande och en som kan saker.” 

(David) 
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”Jag måste alltid prestera snarare än att ha kul när jag träffar folk för att dom inte ska 

sluta umgås med mig, men jag kan vara en social person idag och kan prata med alla. 

Jag har kompisar men inte så nära vänner. Jag har ett stort behov av sällskap och är 

behov av andra för att klara mig. Det blir ett problem för jag kan inte vara själv utan att 

få ångest.” 

(Cornelia) 

”Under en period när det var jobbigt använde jag droger och hamnade i ett beroende 

men tog mig ur det.” 

(Ester) 

”…droger, ja, jag har testat cannabis och ecstasy och mycket alkohol men upplever inte 

att jag är i riskzon för beroende. Jag har en ensamhetskänsla som är större.” 

(Fredrika) 

”Sex har varit ett självskadebeteende, har gått på anonyma sexdejter, klubbar, swingers 

klubbar. Jag mår jättedåligt av det efteråt och jag utsätter mig för risker när jag låter 

dem göra saker med mig som gör väldigt ont och obehagligt ”Jag tror någonstans om 

jag är tillräckligt duktig på det här sexet så ska jag få beröm, kärlek och uppskattning.” 

(Beata) 

”Det har alltid ansetts bra att plugga och arbeta i mina adoptivföräldrars ögon. Däre-

mot var det inte accepterat och omtyckt att umgås med kompisar och har pojkvänner och 

detta gjorde att ha ett arbete blev viktigt i väldigt tidig ålder då jag slapp undan mina 

adoptivföräldrar. Jobba har jag alltid tyckt om att göra började redan när jag var 14-15 

första jobbet jag har två heltidsjobb som jag jobba hemifrån på båda arbetena.” 

(Ester) 

”Jag hamnade i sex mot ersättning, för jag sökte bekräftelse.” 

(Göta) 

”Jag funderade mycket på saker och ting och alla känslor som jag tryckt undan kom upp, 

En ensamhet som jag funderat på om det var en rastlöshet då jag känner mig tryggare 

när jag har ett späckat schema.” 

(David) 

 

Upplevelser av vården 

Alla respondenterna har vid ett eller flera tillfällen varit i kontakt med den psykiatrin, allt från skol-

kurator, samtal inom primärvården, BUP, vuxenpsykiatrisk öppenvård, parterapi, habiliteringen eller 

inläggning på psykiatrisk klinik. Två har sökt vård på en psykiatrisk akutmottagning. En har också fått 
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specialistvård på sexualmedicinskt centrum. Två har sökt KBT och PDT privat. Alla har också sökt 

adoptionsspecifikt samtalsstöd genom MFoF. Två av respondenterna har en diagnostiserad person-

lighetsstörning. Ett par av respondenterna har även haft omfattande kontakt med andra instanser 

såsom socialtjänst och försäkringskassa. Några respondenter har övervägande positiva upplevelser av 

vården andra har känt sig missförstådda och sökt vård på flera olika ställen innan de upplever att de 

fått bra hjälp. En har gett upp om att få hjälp även fast de är i behov av det.  

”Det jag försökte förmedla som den tidigare psykologen inte förstod vad jag ville för-

medla var saker och kring min adoption och den identitetskrisen jag ville bli bemött som 

en individ inte en grupp adopterade när man sa ”det är vanligt bland adopterade” när 

jag försökte prata om min adoption. ”Jag behövde bli bemött som en individ och vad 

man själv behöver för att kunna bearbeta det hela och ta sig vidare i livet samt hitta 

verktyg för att leva med det för det kommer alltid finnas med en[…] Jag går hos en 

psykolog idag. Vi pratar om att acceptera att vara sin egna person. Jag tycker jag blir 

lyssnad på och hörd och det har jag inte känt förut när jag sökt i olika omgångar… 

psykologhjälp.” 

(Cornelia) 

”Sedan några år senare var det en kurator som fångade upp mig av någon anledning 

och då sa jag någonting och samma sak upprepades, att min adoptivmamma fick reda på 

det direkt fastän jag hade varit jättenoga jag inte ville att hon skulle berätta kom detta 

fram ändå till min adoptivmamma. Detta gjorde att jag tappade helt förtroendet för att 

prata med en vuxen människa som hade professionella kontakter som kuratorer eller 

psykologer.” 

(Ester) 

”Jag har gått i KBT privat, fick remiss från vårdcentralen till att få PDT i 6 månader. 

Det har hjälpt tycker jag men det har varit ångestfyllt att blotta mig, det är svårt när den 

här övergivenhetskänslan är så påtaglig så lilla minsta oenighet i delade föräldraskapet i 

frågor kring uppfostran tror jag direkt att om jag säger det minsta tokigt eller inte håller 

med, känner annorlunda, får jag känslan, okej, jag är ingen bra pappa. Rädslan att bli 

dömd, inte duga, leder till jag är diplomatisk.” 

(David) 

”Dem professionella vårdkontakterna inom samhällsvården frågade inte hur jag upp-

levde situationen, och gjorde man det så gjorde man det tillsammans med mina adop-

tivföräldrar som orsakade att jag inte vågade säga hur det verkligen var där hemma för 

jag var rädd för konsekvenserna och rädsla om jag säger hur det verkligen är. [...] 

Tyckte myndigheterna släppte mig för lättvindigt när hemsituationen var som den var. 
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[...] Jag har gått i parterapi med mitt ex och den samtalskontakten och jag klickade. Jag 

fick förtroende för henne. Senare uppsökte jag Apoteksgårdens adoptionsspecifika vård. 

Det funkade inte för mig alls. Jag inser att jag hade behövt mer stöd som barn för att 

hantera det svåra och det jobbiga.” 

(Ester) 

”Jag har haft kontakt med [specialistsjukvård för fysiska problem]. Adoptionsspecifikt 

samtalsstöd har varit bra, hjälpt att ta bort skulden från mina axlar, vuxenpsykiatrin, jag 

har varit inlagd på slutenvård, haft kontakt med Försäkringskassan. Sociala myndigheter 

som socialtjänsten som jag tycker inte förstår mig och jag känner mig misstrodd, man 

misstolkar mig, jag har blivit feldiagnostiserad och inte bra bemött av dem. Detta har 

gjort att jag har inget förtroende för vårdkontakter och myndighetskontakter. Under de 

20 år jag har haft regelbunden kontakt med psykiatrin har dem satt 20 olika diagnoser 

på mig. Det har varit återkommande ångest problematik, borderline, bipolär typ 2, 

schizoaffektivt syndrom, schizofreni, ADHD, autism, Münchausen by proxy. Jag har gett 

upp om vården.” 

(Göta) 

 

Biologiska faktorer 

Tre av respondenterna har fått diagnos ADHD, ADD och/eller autism. En har fått diagnos bipolär typ 2. 

En av respondenterna är dock tveksam till sina diagnoser och känner sig missförstådd av vården. 

”Jag har fått diagnosen ADHD kombinerad ADD. Det har varit problematiskt som har 

gjort att jag inte känner att mina föräldrar bemött mig så som jag behövt i mina känslor 

men de har varit tålmodiga och fått stå ut med en hel del.” 

(Cornelia) 

”Jag har genomgått en utredning och fått en ADHD-diagnos som jag får mediciner för.” 

(Fredrika) 

”Under de 20 år jag har haft regelbunden kontakt med psykiatrin har dom satt 20 olika 

diagnoser på mig. Det har varit återkommande ångestproblematik, borderline, bipolär 

typ 2, schizoaffektivt syndrom, schizofreni, ADHD, autism, ’Münchausen by proxy’. 

 Jag har gett upp om vården.” 

(Göta) 
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Svårare psykisk ohälsa, suicidbeteende 

En av respondenterna upplever sig må bra och ha god psykisk hälsa. En annan upplever sig ha mått 

till stora delar bra under sitt liv men upplevt en episod av psykisk ohälsa. Flera av respondenterna 

upplever sig ha svårare psykisk ohälsa. 

”…att jag skulle träffa en man på nätet och ha sex med honom och sedan skulle jag be 

honom att strypa mig, att jag skulle ta livet av mig på det sättet för att jag inte klara ta 

livet av mig själv egen hand. [...] Jag var inlagd på psykiatrisk klinik i en vecka för 

suicidförsök.” 

(Beata) 

”Hur jag ser på livet idag är det inte är så roligt men att ta livet av mig är inte ett 

alternativ just för att jag lider av att misslyckas. Det största misslyckandet jag skulle 

kunna göra är och det som jag är livrädd för om det skulle komma en dag då jag känner 

att nu räcker det, nu pallar jag inte mer.” 

(Ester) 

”Psykisk jag har haft en dålig psykisk hälsa alltid. När jag var 14 år behandlades jag för 

en ätstörning och när jag var 15 blev jag också inlagd på psykiatrisk avdelning för barn 

som har ätstörningar i sluten vård 13-14 veckor. Jag har depressioner som kommer och 

det går men jag är bra från min ätstörning. Jag har inga symtom eller beteende som kan 

relateras till min tidigare ätstörning som var för åtta år sedan nu. [....] Sedan var det nu 

för ett år sedan då jag fick min diagnos samband med min ADHD utredning på vuxen-

psykiatrin samt diagnosen personlighetsstörning av blandtyp kluster C där den visade på 

att man har svårt att knyta nära kontakter och den känslomässiga kontakten och att det 

är kopplat till att jag är adopterad.” 

(Fredrika) 

”Idag lever jag med ångest och det gör att jag ibland upplever det jobbigt att umgås med 

människor och i vissa situationer.” 

(Cornelia) 

”Pandemin har slagit hårt för jag hamnade i en depression, en ensamhet, trots att jag 

visste att barnets mamma skulle kommer hem, att jag har vänner och familj. Orsaken till 

depressionen tror jag var att jag fick barn och gick på föräldraledighet när alla 

aktiviteter var stängda. Vi var isolerade, blandat med att se dottern, jag fick frågor kring 

mitt ursprung. Det gjorde att frågor som tidigare inte fanns börja komma i mitt 

medvetande.” 

(David) 
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Styrkor och resurser 

Under samtalen framkommer också respondenternas upplevelse av de egna styrkorna och resurserna. 

Fyra av de sju respondenterna är heltidsarbetande, tre har avslutade högskoleutbildningar, tre läser för 

närvarande på högskola. 

”Ja, jag är en väldigt, ska säga, väldigt extrovert och social person som tycker om att 

träffa nya människor älskar att stå och prata inför folk .[...] Folk som ser mig ser en 

driven person, som får mycket gjort, jag är självständig samtidigt känner jag mig ensam. 

Just nu läser jag till min tredje examen.” 

(Beata) 

”I mitt yrke och min utbildning [...] har min förmåga till att vara känslomässigt avstängd 

eller inte vara så nära mina känslor varit en stor hjälp, en coping, då jag kunnat att 

lättare inte bli känslomässig engagerad. [...] Det har gjort att jag kunna klara mig på 

egen hand, tycker om att vara för mig själv, litar på mitt eget omdöme, bra på att 

anpassa mig och passa in. [...] Det har medfört positiva saker med min uppväxt, att jag 

är självständig, jag kan säga ifrån i relationer där jag inte vill göra saker och sätta 

gränser. Det gjorde jag inte under min uppväxt utifrån att jag hade en dålig självkänsla, 

men så är det inte nu när jag är vuxen.” 

(Agnes) 
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DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

 

DISKUSSION KRING TEMAN, ANKNYTNING OCH SCHEMAN 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur adopterade beskriver sin psykiska hälsa och ohälsa 

utifrån olika teman och se huruvida det går att se en koppling till anknytningsmönster och maladap-

tiva scheman. Syftet har också varit att väcka nya frågeställningar och ge inspiration till vidare 

forskning. 

Resultatet i studien visade på vissa anknytnings mönster som kan kopplas till tidiga trauman 

och anknytningsbrott i tidig ålder. Respondenterna beskrev dels en känsla av ensamhet och en rädsla 

för svek och övergivenhet som påverkade deras nära relationer på ett negativt sätt. De flesta av 

respondenterna beskrev också en upplevelse av att skilja sig från normen. För att hantera detta 

beskrev respondenterna medvetna coping-strategier att vara undvikande, överdrivet anpassade och 

självuppoffrande eller bekräftelsesökande/högpresterande. Allt detta påverkade deras psykiska hälsa 

och ohälsa. Detta bekräftas av resultaten på skattningsinstrumenten ASQ och YSQ. 

Om man ser på dessa individers anknytningsmönster så ser man att de skattar mycket lågt på 

tillit, väldigt högt på distans, bifallsbehov och relationsfixering, samt visar på scheman av känslo-

mässig försummelse, övergivenhet och misstillit. Brodzinsky och kollegor (Brodzinsky et al., 2022) 

har undersökt hur individens upplevelse av livet som adopterad kan påverkas av negativa livsom-

ständigheter, anknytningssvårigheter, utvecklingsrelaterade tolkningar och idéer om adoption. Detta 

kan påverka en persons självkänsla, identitet, relationer och känsla av välbefinnande. De beskriver hur 

svåra livsomständigheter och trauman kan påverka neurologisk utveckling, beteende och inter-

personell funktion, vilket ökar risken för långvariga psykologiska svårigheter och anpassnings-

svårigheter. Dock har barn som placeras i stabila och kärleksfulla adoptivfamiljer ofta en häpnads-

väckande förmåga att återhämta sig även om graden av återhämtning kan variera stort mellan olika 

individer (Brodzinsky et al., 2022).  

Resultaten på ASQ indikerar att de flesta av våra respondenter skulle kunna ha en otrygg 

anknytning med en brist på tillit och strategier för att hantera detta genom distans, bekräftelsesökande 

och relationsfixering. Bilden stärks av att de respondenter som har skattat lågt på tillit även beskriver 

denna upplevelse i intervjuerna. De beskriver även distanserande och bekräftelsesökande som med-

vetna strategier för att hantera rädslan för övergivenhet. Det går dock inte utifrån dessa resultat att dra 

slutsatsen att rädslan för övergivenhet otvetydigt beror på att respondenterna är adopterade. Inte heller 

kan man automatiskt dra slutsatsen att rädslan för övergivenhet beror på att respondenterna inte har en 

trygg anknytning eftersom det inte går utifrån denna studie att dra slutsatser om ett orsakssamband. 

Ett faktum är dock att det ingår i förutsättningarna för adoption att det är ett barn som har blivit 
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lämnat av sina biologiska föräldrar och frågan är hur detta påverkar barnet kognitivt och känslo-

mässigt.  

Frågan är om även adopterade med en trygg anknytning också upplever en rädsla för över-

givenhet, att utforska mer om denna rädsla för övergivenhet är kopplad till anknytningsmönstret eller 

fristående från detta. Det vore också intressant att se hur vanligt förekommande denna rädsla är hos en 

större grupp av adopterade och i hur hög grad den påverkar deras upplevelse av psykisk hälsa och 

ohälsa samt att se vilket samband som finns mellan adopterades anknytningsmönster och psykiska 

hälsa. Att ha en otrygg anknytning betyder ju inte att en person självklart upplever psykisk ohälsa, 

men risken kan öka. 

På grund av det begränsade urvalet i studien går det inte heller att generalisera resultatet på 

ASQ. I tidigare forskning har man dock sett att adopterade som kommit till sina adoptivfamiljer efter 

ett års ålder har högre grad av otrygg anknytning än sina icke-adopterade syskon och kamrater 

(Cederblad et al., 1999). Även studier på adopterades anknytningsmönster innan adoptionen visar på 

en mycket högre andel barn som har ett desorganiserat anknytningsmönster innan adoptionen än vad 

som är vanligt i normalpopulationen (Vorria et al., 2003). Respondenterna i denna studie har alla blivit 

adopterade efter ett års ålder och de flesta av dem verkar ha någon form av otryggt anknytnings-

mönster. I flera fall finns det starkt negativa upplevelser efter adoptionen i adoptivfamiljen som kan 

förklara bildandet av otrygga anknytningsmönster, men även i fall där respondenterna har beskrivit 

sin uppväxt som trygg och stöttande tyder resultaten på att de kan ha en otrygg anknytning. Frågan 

blir därför hur lätt det är att reparera en brusten anknytning? När ett adopterat barn kommer till sin 

adoptivfamilj ska de ju våga knyta an på nytt, efter separationer tidigt i livet, kanske flera separationer 

från olika personer. Det här är ju barn som kommer med en historia och ofta vet vi ju inte vad de har 

varit med om som kan påverka deras förmåga att knyta an och våga lita på att människor ska finnas 

kvar.  

Bowlbys, (1985) anknytningsteori grundar sig på att barnet behöver etablera 

anknytningspersonen som en trygg bas utgå ifrån när man utforskar världen och en säker hamn att 

återvända till när fara hotar. Frågan är i vilken utsträckning respondenterna har haft möjlighet att 

utveckla detta när deras främsta uppgift har varit att säkra sin överlevnad. I intervjuerna och resultaten 

på ASQ framkommer att många av respondenterna har stort fokus på relationer och på att skydda sig 

från svek och övergivenhet. Även i de fall där föräldrarna har strävat efter att vara en trygg bas verkar 

det som om barnen ändå haft svårt att använda dem som detta för att tryggt kunna utforska sin 

omvärld.  

Frågan är i vilken grad utsatthet, stress och oro påverkar adopterades psykiska hälsa och 

ohälsa. När det kommer till olika sociala situationer beskriver respondenterna en upplevelse av att 

ständigt bli ifrågasatta kring sin etniska bakgrund, flera har fått påträngande frågor kring sin adoption, 

uppväxt, kring sina adoptivföräldrar och sitt sökande efter sina rötter. Att ständigt exponeras för detta 

har medfört att respondenterna beskriver en upplevd stress. Det skapar en oro inför sociala situationer 
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och en negativ förväntan för hur de kommer att tvingas svara på omgivningens frågor och påståenden. 

Dessa återkommande upplevelser ligger till grund för hur de blir sedda och mötta utifrån samhälls-

normen vilket kan förstärka en känsla av utanförskap för vissa av respondenterna.  

Att undersöka i vilken grad scheman kan läka hos adopterade och om detta kan minska 

upplevelsen av övergivenhet skulle vara intressant att utforska vidare. När det gäller kopplingen 

mellan respondenternas beskrivning av sin psykiska hälsa och ohälsa och de scheman som fram-

kommer i skattningarna kan man se tydliga mönster. Studien visar att de flesta respondenterna skattar 

högt eller mycket högt på det ovillkorade schemat övergivenhet och dessa respondenter beskriver 

också upplevelsen av övergivenhet och ensamhet. Detta skulle kunna ha en stark koppling till att de 

faktiskt har erfarenheter av att ha blivit övergivna och bortlämnade av sina biologiska föräldrar. Om 

respondenterna senare i livet fått erfara trygga relationer kan scheman av övergivenhet troligen så 

småningom läkas och inte triggas lika lätt.  

Respondenterna har ganska samstämmigt beskrivit liknande strategier för att skydda sig från 

övergivenhet såsom överdriven anpassning, bekräftelsesökande och distans. I många fall har dessa 

coping-strategier varit ohjälpsamma och bidragit till att förvärra och vidmakthålla en psykiatrisk 

problematik. Det blir problematiskt för flera av respondenterna då de både har en stark relations-

fixering och längtan efter bekräftelse samtidigt som de håller en distans för att slippa riskera att bli 

sårade. Detta medför en inre konflikt och svårigheter för respondenterna att få sina grundläggande 

behov av trygga nära relationer tillgodosedda vilket påverkar deras psykiska hälsa negativt. 

Till sist måste respondenternas styrkor också lyftas fram. Under intervjuerna framkom det 

från respondenterna att de har resurser att hantera svårigheter, i varierande grad. Respondenterna 

kunde till exempel ta ett helikopterperspektiv, ha självmedkänsla och resonera med sig själv på ett 

konstruktivt och rationellt sätt. Att de ofta har sökt hjälp när de har mått dåligt och behövt vård och 

inte gett upp när de upplevt motgångar kan ses som en styrka och en resurs. Trots i många fall en 

psykisk ohälsa finns det hos alla respondenterna en stark drivkraft och vilja att vara ”kapten på sitt 

eget skepp”. 

 

METODDISKUSSION 

Denna diskussion vill inte på något sätt polarisera eller överdriva skillnader som finns mellan 

kvantitativ och kvalitativ forskning utan den har i stället sett att kvantitativa perspektiv, såsom 

användningen av skattningsskalor, kan användas för en fördjupad förståelse och analys medan en 

kvalitativ undersökning kommer närmare den verklighet som finns bakom siffrorna. 

I denna studie var målet att fånga upp respondenternas upplevelse av sin psykiska hälsa och 

ohälsa. Valet av kvalitativ metod i undersökningen baseras på att kvalitativa metoder enligt 

Denscombe, (2018) är bäst lämpade för att samla in information om subjektiva upplevelser. Data som 

samlades in under studien skulle inte vara möjlig att inhämta på samma sätt om en kvantitativ metod 

valts utifrån att kvantitativa metoder främst visar på siffror och kvantifiering, som ovan sagts. 
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Studiens undersökningsområde är begränsat och räknas som en mindre undersökning. Studien 

beskriver komplexa upplevelser och sociala situationer samt det sociala livets subtiliteter. Denscombe, 

(2018) menar att denna typ av data lägger tyngdpunkten på ord, undersökningspersonerna egna 

uppfattning och syn av sin sociala verklighet och det därför är bäst lämpat att använda sig av en 

kvalitativ metod. 

Något som Denscombe, (2018) menar är viktigt vid kvalitativa undersökningar är att det 

finns två eller flera personer som har tolkat insamlad data och kommit överens om vad som ska tolkas 

av det som ses och hörs. Han menar vidare att det behöver finnas en god överensstämmelse mellan 

personerna som observerar och framför de teoretiska idéer som studien utvecklar. Denscombe antar 

att detta styr kvaliteten och styrkan i den kvalitativa studien då det i kvalitativa studier är svårare att 

fastställa i vilken omfattning forskningsfynd går att replikera i andra liknande studier. I denna studie 

har det funnits två personer som tolkat insamlade data på ett överensstämmande vis vilket kunnat ge 

studien större reliabilitet.  

Vad som återges i resultatet kan bland annat bero på den subjektiva speglingen av vad 

personerna som genomför studier observerar och registrerar samt vad dem själva väljer att inrikta sig 

på utifrån det egna intresset. En annan aspekt som gör det svårt att generalisera resultatet i en kvali-

tativ studie är att antalet individer som deltar i studien är färre än i kvantitativa undersökningar. Det 

gör att resultatet inte är lika representativt för den stora massan i kvantitativa undersökningar.  

Denscombe menar att viktig information kan gå förlorad eller vara missvisande om 

textavsnitt plockas från dess sammanhang eller sin sociala kontext. Utifrån att denna studie har valt att 

analysera resultaten utifrån olika teman finns det en risk att studien är missvisande eller att annan 

viktig information inte framkommit i resultatet. Om studien haft färre teman eller använt sig av mer 

generella teman hade kanske detta kunnat undvikas. Urvalet av resultat har i studien har baserats på 

studiens begränsade frågeställningar och hade kanske visat ett annat resultat om studien haft ett större 

helhetsperspektiv. En annan aspekt som Denscombe menar kan uppstå när man kodar data är frag-

mentisering av information. Detta innebär enligt Dencombe att respondenternas berättelse förflyttas 

och det respondenterna egentligen menar kan gå förlorat. Utifrån denna studies syfte och frågeställ-

ningar bör man fråga sig om det verkligen är respondenternas subjektiva upplevelse som visas och om 

personerna som genomfört studien tolkat informationen på rätt sätt.  

Under studiens gång har möjligheten till ett värderingsfritt förhållningssätt diskuterats. 

Bryman, (2018) menar att det är viktigt att sträva efter en objektiv syn på insamlade data för att 

undvika att resultaten är missvisande på grund av egna värderingar. Han menar vidare att en egen 

värdering utgör en form av förutfattad mening. Studien skulle utifrån detta perspektiv kunna anses 

mindre trovärdig om personerna som genomfört studien menade att studien genomförts helt utan egna 

värderingar och med fullständig kontroll över egna värderingar. De egna värderingarna kan exempel-

vis synas i studiens utformande av forskningsfrågor, genomförande av datainsamling, analys av data, 

tolkning av data, val av forskningsområde, slutsats och val av metod. Bryman tar upp i sin bok att det 
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finns många tillfällen där värderingar och förutfattade meningar kan störa forskningsprocessen. Han 

menar att de kan dyka upp när som helst i undersökningen. Vidare menar Bryman att genom själv-

reflektion kring värderingsaspekter under forskningsprocessen kan forskaren bli hjälpt i att bibehålla 

sin forskarroll så den inte övergår till personlig närhet eller känslor av samhörighet med de människor 

som studeras. I denna studie har det funnits en stor risk för känslor av samhörighet genom att en av 

personerna som genomfört studien själv upplevt adoption och delar vissa upplevelser med responden-

terna i studien, men kan också vara en fördel. Detta har tagits i beaktning och genom löpande 

reflektion mellan undersökarna under studiens gång. 

Det är inte så lätt att undersöka hur respondenterna reagerade på att bli intervjuade och hur 

detta påverkade resultatet av undersökningen. Även om respondenterna tyckte om att bli intervjuade, 

är det synligt att de var medvetna om det faktum att de deltog i en intervju och inte ett samtal. De kom 

på grund av detta att svara på ett sätt som visade att de var medvetna om att detta var en ovanlig 

situation, exempelvis då intervjupersonerna sa “det är ett tillfälle att få berätta sin historia, att få göra 

sin röst hörd och komma till tals på ett sätt som man normalt inte får”.  

En annan svaghet i val av studiens kvalitativa metod är att det som studeras kan bli av 

anekdotiskt slag genom djupintervjuerna som genomförs. Detta genom att man beskriver enstaka 

händelser som framkommit i insamlade data genom intervjupersonens berättelse, i stället för hur 

mycket vanligt förekommande det är eller hur vanligt det anses vara. Risken är att en enstaka händelse 

förstoras upp, eller att subtila men genomgripande företeelser förbises. För att minska risken för detta 

har respondenterna innan intervjuerna fått fylla i skattningsformulär ASQ och YSQ. Genom detta 

skattades förekomsten av olika scheman samt de fem dimensionerna kopplade till anknytning. Även 

användningen av en strukturerad frågeguide hjälpte oss att fråga kring det som var undersökningens 

frågeställningar.  

En annan aspekt som har beaktats är att intervjuerna gjordes på ett kvalitetssäkrat sätt genom 

att båda uppsatsförfattarna var med vid alla intervjutillfällena och då hade olika roller, där en och 

samma person ställde frågorna utifrån frågeguiden och den andra observerade och kompletterade med 

följdfrågor samt kontrollerade att alla delar av frågeguiden togs upp i intervjun.  

 

RESULTAT UR ETT HÅLLBARHETSPERSPEKTIV 

Psykisk ohälsa är kostsamt för samhället i form av höga vårdkostnader och höga sjukskrivningstal 

samt ett stort lidande för individen. Att förebygga och behandla psykisk ohälsa samt förebygga 

återfall bidrar till ett hållbart samhälle ur ett samhällsekonomiskt perspektiv samt högre livskvalitet 

för individen. 

 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Steele och medarbetare (Steele et al., 2011) har funnit att adopterade barns möjlighet att skapa en 

trygg anknytning till sina adoptivföräldrar påverkas troligen av många faktorer men bland annat av 



60 

 

 

 

vilket anknytningsmönster föräldrarna själva har. Enligt Steele har föräldrar med ett eget tryggt 

anknytningsmönster större förutsättningar att hjälpa sitt adopterade barn att också själv knyta an. Det 

vore intressant att fördjupa sig i detta, vilka faktorer som påverkar adopterade barns förmåga att knyta 

an, vilka faktorer som kan stötta i eller försvåra anknytningen. Många adopterade har också den här 

känslan av övergivenhet eller ensamhet. Det vore intressant att undersöka om denna upplevelse är 

kopplad till ett otryggt anknytningsmönster eller om den inte har något samband utan är en fristående 

upplevelse som har andra orsaker. 

En speciell typ av stress som har dykt upp under arbetets gång har varit begreppet minori-

tetsstress. Meyer utvecklade en modell kring minorietsstress under 1990-talet (Meyer, 1995). För att 

kunna förklara förhållandet mellan sociala stressorer och psykiska störningar hos homosexuella män. 

Meyer ville undersöka om det fanns en negativ idé om en grupp människor i ett samhälle såsom 

negativa föreställningar, stigma och marginalisering. Hur påverkas då individen om denne oroar sig 

för att ses som mindre värd? Meyer benämnde detta som minoritetsstress, oron att bli negativt 

bedömd på godtyckliga grunder då man faller utanför normen. Detta skapar en låggradig stress över 

tid som påverkar den psykiska hälsan. Upplevelsen av att avvika från normen återkommer i de 

adopterade respondenternas berättelser och dom beskriver att det har påverkat deras psykiska hälsa i 

olika grad. En fråga som väcker är om begreppet minoritetstress även kan användas för att förstå den 

stress adopterade upplever utifrån de blir bemötta av sin omgivning. 

Det som också har framkommit under arbetet med undersökningen är reflektioner kring 

respondenternas styrkor och förmågor att hantera sin situation, vilket lett fram till diskussioner kring 

friskfaktorer och begreppet resiliens, motståndskraft och förmågan att hantera svårigheter, vilket vi 

tror skulle kunna vara en intressant och fruktbar ingång till vidare forskning. 



61 

 

 

 

REFERENSER 

Adam, K. S., Sheldon-Keller, A. E., & West, M. (1996). Attachment organization and history of 

suicidal behavior in clinical adolescents. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 

64(2), 264-272.  

Ahrne, G., Ahrne, G., & Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber. 

Ainsworth, M. S. (1978). The Bowlby-Ainsworth attachment theory. Behavioral and Brain Sciences, 

1(3), 436-438.  

Ainsworth, M. S., & Bowlby, J. (1991). An ethological approach to personality development. 

American Psychologist, 46(4), 333-341.  

Archer, C., & Gordon, C. (2004). Parent mentoring: an innovative approach to adoption support. 

Adoption & Fostering, 28(4), 27-38.  

Askeland, K. G., Hysing, M., La Greca, A. M., Aaro, L. E., Tell, G. S., & Sivertsen, B. (2017). 

Mental health in internationally adopted adolescents: a meta-analysis. Journal of the 

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 56(3), 203-213 e201.  

Beijersbergen, M. D., Juffer, F., Bakermans-Kranenburg, M. J., & van, I. M. H. (2012). Remaining or 

becoming secure: parental sensitive support predicts attachment continuity from infancy to 

adolescence in a longitudinal adoption study. Developmental Psychology Journal, 48(5), 

1277-1282.  

Borders, L. D., Penny, J. M., & Portnoy, F. (2000). Adult adoptees and their friends: urrent 

functioning and psychosocial well-being. Family Relations: An Interdisciplinary Journal of 

Applied Family Studies, 49(4), 407-418.  

Bowlby, J. (1985). Attachment and Loss. Vol. 1-3: Pelican Books. 

Bowlby, J. (1994). En trygg bas. Kliniska tillämpningar av bindningsteorin. Stockholm: Natur och 

Kultur. 

Broberg, A., Grankvist, P., Ivarsson, T., & Risholm-Mothander, P. (2006). Anknytningsteori - 

betydelsen av nära känslomässiga relationer. Stockholm: Natur & Kultur. 

Brodzinsky, D., Gunnar, M., & Palacios, J. (2022). Adoption and trauma: Risks, recovery, and the 

lived experience of adoption. Child Abuse & Neglect, 130(Pt 2), 105309.  

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

Carlson, E. A., Hostinar, C. E., Mliner, S. B., & Gunnar, M. R. (2014). The emergence of attachment 

following early social deprivation. Development and Psychopathology, 26(2), 479-489.  

Cederblad, M. (2003). Adoption till vilket pris. Sammanställning av forskning avseende adoptivbarn 

och deras liv efter adoptionen. Retrieved from Stockholm:  

Cederblad, M., Höök, B., Irhammar, M., & Mercke, A. M. (1999). Mental health in international 

adoptees as teenagers and young adults. An epidemiological study. Journal of Child 

Psychology and Psychiatry, 40(8), 1239-1248.  



62 

 

 

 

Collishaw, S., Maughan, B., & Pickles, A. (1998). Infant adoption: psychosocial outcomes in 

adulthood. , 33(2), . Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 33(2), 57-65.  

Cubito, D. S., & Brandon, K. O. (2000). Psychological adjustment in adult adoptees: assessment of 

distress, depression, and anger. American Journal of Orthopsychiatry, 70(3), 408-413.  

Dalen, M. (Ed.) (1999). Interaction in adoptive families. Oslo, Norway: Department of Special Needs 

Education, University of Oslo. 

Denscombe, M. (2018). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna (Vol. 4). Lund. 

Erikson, E. H. (1993). Barnet och samhället. Stockholm: Natur & Kultur. 

Girme, Y. U., Jones, R. E., Fleck, C., Simpson, J. A., & Overall, N. C. (2021). Infants' attachment 

insecurity predicts attachment-relevant emotion regulation strategies in adulthood. Emotion, 

21(2), 260–272.  

Greenberg, M. T., Speltz, M. L., DeKlyen, M., & Jones, K. (2001). Correlates of clinic referral for 

early conduct problems: variable- and person-oriented approaches. Developmental 

psychopathology: concepts and challenges, 13(2), 255-276.  

Gunnar, M. R., & Reid, B. M. (2019). Early deprivation revisited: contemporary studies of the impact 

on young children of institutional care Annual Review of Developmental Psychology, 1, 93-

118.  

Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori (Vol. 2). Lund. 

Hjern, A., Lindblad, F., & Vinnerljung, B. (2002). Suicide, psychiatric illness, and social 

maladjustment in intercountry adoptees in Sweden: A cohort study. The Lancet, 360(9331), 

443-448.  

Hjern, A., Palacios, J., Vinnerljung, B., Manhica, H., & Lindblad, F. (2020). Increased risk of suicidal 

behaviour in non-European international adoptees decreases with age - a Swedish national 

cohort study. e-ClinicalMedicine, 29-30.  

Hjern, A., & Vinnerljung, B. (2022). Hälsa och sociala livsvillkor hos internationellt adopterade i 

vuxen ålder. Rapport från CHESS och Karolinska Institutet i samarbete med institutionen 

för socialt arbete vid Stockholms Universitet på uppdrag av Myndigheten för Familjerätt 

och föräldraskapsstöd (MFoF).  

Irhammar, M., & Bengtsson, H. (2004). Attachment in a group of adult international adoptees. 

Adoption Quarterly, 8(2), 1-25.  

Ivarsson, T. (1998). Depression and depressive symptoms in adolescence: Clinical and 

epidemological studies. (Doctoral), Göteborgs universitet, Göteborg.    

Lindblad, F., Hjern, A., & Vinnerljung, B. (2003). Intercountry adopted children as young adults--a 

Swedish cohort study. American Journal of Orthopsychiatry, 73(2), 190-202.  



63 

 

 

 

Lionetti, F. (2014). What promotes secure attachment in early adoption? The protective roles of 

infants' temperament and adoptive parents' attachment. Attachment & Human Development, 

16(6), 573-589. 

Main, M., Kaplan, N., & Cassidy, J. (1985). Security in infancy, childhood, and adulthood: a move to 

the level of representation. Monographs of the Society for Research in Child Development, 

50(1/2), 66-104.  

Main, M., & Solomon, J. (1986). Discovery of a new, insecure-disorganized disoriented attachment 

pattern. In B. T.B. & Y. M.W. (Eds.), Affective development in infancy. Norwood NJ: 

Ablex. 

Meyer, I. H. (1995). Minority stress and mental health in gay men. Journal of Health and Social 

Behavior, 36(1), 38-56.  

Pace, C. S., Cavanna, D., Velotti, P., & Zavattini, G. C. (2014). Attachment representations in late-

adopted children: the use of narrative in the assessment of disorganisation, mentalising and 

coherence of mind. Adoption & Fostering, 38(3), 255-270.  

Perris, C. (2005). Kognitiv terapi i teori och praktik. Stockholm: Natur och Kultur. 

Robertson, J., & Robertson, J. (1989). Separation and the very young. London: Free Association 

Press. 

Rutter, M. (Ed.) (2005). Adverse preadoption experiences and psychological outcomes. Westport. 

State, CT: Praeger Publishers. 

Schoenmaker, C., Juffer, F., van, I. M. H., Linting, M., van der Voort, A., & Bakermans-Kranenburg, 

M. J. (2015). From maternal sensitivity in infancy to adult attachment representations: a 

longitudinal adoption study with secure base scripts. Attachment & Human Development, 

17(3), 241-256.  

Sharma, A. R., McGue, M. K., & Benson, P. L. (1998). The psychological adjustment of United 

States adopted adolescents and their nonadopted siblings. Child Development, 69(3), 791-

802.  

Sroufe, A., Egeland, B., Carlson, E., & Collins, A. (2005). The development of the person: The 

Minnesota study of risk and adaption from birth to adulthood. New York: The Guilford 

Press. 

Steele, M., Hodges, J., Kaniuk, K., Hillman, S., & Henderson, K. (2011). Attachment representations 

and adoption: associations between maternal states of mind and emotion narratives in 

previously maltreated children. Journal of Child Psychotherapy, 29(2), 187-205.  

Steele, M., Hodges, J., Kaniuk, K., & Steele, H. (2010). Mental representation and change: 

developing attachment relationships in an adoption context. Psychoanalytic Inquiry, 30(21-

40).  



64 

 

 

 

Tieman, W., van der Ende, J., & Verhulst, F. C. (2005). Psychiatric Disorders in Young Adult 

Intercountry Adoptees: An Epidemiological Study. The American Journal of Psychiatry, 

162(3), 592-598.  

Tigervall, C., & Hübinette, T. (2010). Adoption with complications: Conversations with adoptees and 

adoptive parents on everyday racism and ethnic identity. International Social Work, 53(4), 

489-509.  

van den Dries, L., Juffer, F., van IJzendoorn, M. H., & Bakermans-Kranenburg, M. J. (2009). 

Fostering security? A meta-analysis of attachment in adopted children. Children and Youth 

Services Review, 31(3), 410-421.  

van Wreeswijk, M. F., Broersen, J., & Nandort, M. (2012). The Wiley-Blackwell handbook och 

Schema Therapy. Theory, Research and Practice. Chichester, West Sussex. 

Verhulst, F. C., Althaus, M., & Versluis-den Bieman, H. J. (1990). Problem behavior in international 

adoptees: I. An epidemiological study. Journal of the American Academy of Child & 

Adolescent Psychiatry, 29(1), 94-103.  

Vorria, P., Papaligoura, Z., Dunn, J., van IJzendoorn, M. H., Steele, H., Kontopoulou, A., & 

Sarafidou, Y. (2003). Early experiences and attachment relationships of Greek infants raised 

in residential group care. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44:(8), 1208-1220.  

Warren, S. L., Huston, L., Egeland, B., & Sroufe, L. A. (1997). Child and adolescent anxiety 

disorders and early attachment. Journal of the American Academy of Child and Adolecent 

Psychiatry, 36(5), 637-644.  

Weiss, R. S. (1975). Marital Separation. New York: Basic Books. 

Wennerberg, T. (2013). Själv och tillsammans. Om anknytning och identitet i nära relationer. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

Young, J. E. (1990). Cognitive Therapy for Personality Disorders: A schema focused approach. 

Sarasota, FL: Professional Resource Press. 

Young, J. E., Klosko, J., & Weishar, M. E. (2003). Schema therapy. A practitioner’s guide. New 

York: Guilford Press. 

 

 

  



65 

 

 

 

 

BILAGA A 

INTERVJUGUIDE 

Syfte  

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur adopterade beskriver sin psykiska hälsa respektive ohälsa 

utifrån olika teman samt hur stor del av den upplevda psykiska ohälsan hos adopterade som kan relateras 

till en anknytningsmönstret, till dysfunktionella scheman och frustrerade känslomässiga behov. 

 

Frågeställningar 

• Hur beskriver adopterade sin upplevda psykiska ohälsa utifrån olika livsteman? 

• Kan man se ett samband mellan patientens anknytningsmönster och problem/lidande i de 

livsteman som framkommer? 

• Kan man se ett samband mellan patientens dysfunktionella scheman och problem/lidande i de 

livsteman som framkommer? 

  

(t.ex. anknytning, identitet, arv och miljö, utanförskap, återvändare, stress och prestation, 

föräldraskap) samt se om det går att koppla patienternas beskrivning av sitt lidande med deras scheman 

och anknytningsmönster. 

 

• Jag tänkte be dig berätta lite om ditt liv, hur du har det just nu och vi har ju alla olika områden 

i livet, såsom familj, skola/arbete, fritid/intressen, socialt nätverk/vänner, hälsa 

(fysisk/psykisk/sexuell). 

• Berätta för oss om din familj. Tycker du att det fungerar bra för dig i dina nära relationer eller 

är det något som är problematiskt? 

• Berättar om ditt arbete/skola/sysselsättning? Tycker du att det fungerar bra för dig eller är det 

något som är problematiskt? 

• Berätta om din fritid/dina intressen. Tycker du att det fungerar bra, eller är det något som är 

problematiskt. 

• Berätta om dina vänner/släkt/nätverk. Tycker du att det fungerar bra, eller är det något som är 

problematiskt? 

• Berätta om din hälsa, både den fysiska och den psykiska. Tycker du att det fungerar bra, eller 

är det något som är problematiskt? Alkohol och droger? Motion? Mat? Sexualitet/samliv 

• Vad var anledningen till att du sökte adoptionsspecifikt samtalsstöd? 

• Har du tidigare sökt annan vård för psykisk ohälsa (t ex kuratorsstöd, vårdcentralen, BUP, 

psykiatrin)? 
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• Hur var det för dig att växa upp som adopterad? 

• Hur var relationen till dina föräldrar? 

• Beskriv din förälder med tre adjektiv, beskriv en händelse/situation där din mamma/pappa har 

varit………tex arg, omtänksam, snäll (adjektivet beskriver något man är) 

• Hur har dina erfarenheter påverkat dig och dina relationer senare i livet? 

• Utgå från YSQ och ASQ och ställa fördjupande frågor kring svar där de skattat 4-6. 

Fråga att avsluta med: 

Finns det någon styrka eller fördel med din bakgrund i din utveckling till en bra människa?  

  

Följ upp frågorna genom att uppmuntra intervjupersonen att berätta mer, ställa öppna frågor, be om 

exempel, fråga om hur det kändes tills vi uppfattar att vi uttömt ämnet. 
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BILAGA B 

INFORMATION TILL FORSKNINGSPERSONER 

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får du information om 

projektet och om vad det innebär att delta.  

VAD ÄR DET FÖR ETT PROJEKT OCH VARFÖR VILL NI ATT JAG SKA DELTA? 

Vi är två studenter, Åsa Nilsson och Sarika Granström Liljegren, som ska skriva vårt examensarbete 

på psykoterapeutprogrammet på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi. Vi söker c:a 20 personer 

som är över 20 år och som har blivit adopterade till Sverige innan tre års ålder för att delta i 

djupintervjuer om sitt liv och sin upplevda psykiska hälsa/ohälsa.  

Eftersom graden av psykisk ohälsa är högre hos adopterade, och då många adopterade upplever att det 

är svårt att få förståelse för sin problematik inom vården, är det av stor vikt att vi får en ökad kunskap 

om vad denna skillnad består i.  

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur stor del av den upplevda psykiska hälsan hos adopterade 

som kan relateras till anknytningsmönstret samt se en koppling till funktionella och dysfunktionella 

beteenden/scheman. Projektet är en förstudie för att generera hypoteser/frågeställningar till större 

studier eftersom vårt forskningsupplägg kommer att vara alltför begränsat för att medge generella 

slutsatser. 

Vi har själva inte tillgång till dina kontaktuppgifter eller personliga information utan får hjälp av 

Apoteksgårdens administratörer att förmedla informationen. Om du accepterar att delta i studien 

kommer vi att registrera dina kontaktuppgifter tillfälligt under projekttiden. För att bekräfta ditt 

informerade samtycke kommer vi att be dig underteckna en särskild samtyckesblankett. Där kommer 

också att finnas en fråga om vi får kontakta dig för intervjun (se nedan!).  

Ditt deltagande är helt och hållet frivilligt. Du kan när som helst återta ditt samtycke och avsluta ditt 

deltagande utan förklaring och utan några konsekvenser för din behandling på Apoteksgården. Vi 

kommer då att radera alla dina uppgifter. Allt du behöver göra är att kontakta Åsa eller Sarika (se 

kontaktuppgifter nedan). 

HUR GÅR PROJEKTET SEDAN TILL? 

Vi skickar ut förfrågan om deltagande till alla patienter som får adoptionsspecifikt samtalsstöd genom 

Apoteksgårdens Kognitiva Center AB. Apoteksgårdens verksamhetschef är informerad och stöttar 

projektet, genom att bland annat bidra med administrativt stöd.  

Om du är 20 år eller äldre, blev adopterad till Sverige innan tre års ålder och är intresserad av att 

delta i projektet, mailar du eller ringer (telefonnummer finns nedan) till Sarika, 
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sarika@kbteskilstuna.se eller Åsa, asanilsson1010@gmail.com. Du kan också kontakta oss om du har 

några frågor.  

Av de som är intresserade tar vi fram 20 personer som först får fylla i en skriftlig samtyckesblankett 

och sedan fylla i skattningsformuläret ASQ med 40 frågor, som visar på anknytningsmönstret. Utifrån 

svaren på formuläret väljer vi sedan ut 6-8 personer för en intervju. Frågorna i denna intervju är 

bestämda på förhand och gäller ditt liv, din uppväxt, upplevda problem och psykiskt lidande/psykiskt 

välmående. Alla intervjuade personer får alltså samma frågor. Vi försöker med denna intervju få så 

uttömmande information som möjligt. Intervjun beräknas ta mellan 40-60 min. och genomförs digitalt 

under våren 2022. Du kommer också innan intervjun att få ytterligare ett frågeformulär (YSQ) med 

205 frågor om din upplevelse av dig själv, dina nära relationer och dina grundläggande behov. 

MÖJLIGA FÖLJDER OCH RISKER MED ATT DELTA I PROJEKTET  

För en del personer kan det vara känslomässigt jobbigt att svara på frågeformulär då många av 

frågorna kan påminna om sådant som man upplever som smärtsamt, t. ex. tillit, upplevelse av 

ensamhet och övergivenhet. Att prata om dessa saker i intervjun kan också upplevas som 

känslomässigt jobbigt. Men du bestämmer förstås själv vad du vill ta upp under intervjun. 

VAD HÄNDER MED MINA UPPGIFTER?  

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. När du har gett ditt samtycke 

behöver vi ditt för- och efternamn, mailadress och telefonnummer för att kunna administrera 

frågeformulären samt för att komma överens med dig om tidpunkt för intervjun.  

Uppgifterna kommer inte att spridas till någon till projektet utomstående person och efter projektets 

slut kommer alla personliga uppgifter om dig att raderas. Inga uppgifter vi får om dig i vårt projekt 

kommer att finnas med i din journal. 

Frågeformulären kommer att delas ut digitalt genom Apoteksgårdens journalsystem där du loggar in 

med ditt bank-id. Formuläret kommer inte att sparas i din journal men under projektet kommer de att 

skyddas av vanlig sjukvårdssekretess. 

Du kommer att ha möjlighet att få skattningsformulären efter undersökningens slut. Om du vill kommer 

vi att gå igenom dina svar och förklara resultaten efter intervjun.  

Intervjun kommer att spelas in och sparas på en lösenords-skyddad dator. Vi kommer att skriva ut 

intervjuerna ordagrant, analysera intervjuerna utifrån våra frågeställningar och koppla det till dina 

resultat på frågeformulären. När vår uppsats är godkänd kommer inspelningarna att raderas. I uppsatsen 

kommer inga uppgifter att förekomma som kan röja din identitet. Vi kommer dock att ge dig ett fingerat 

namn som endast röjer respondentens kön inget annat. 

mailto:sarika@kbteskilstuna.se
mailto:asanilsson1010@gmail.com
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Informationen vi har samlat om dig genom frågeformulären och intervjun kommer att kopplas samman 

genom en deltagandekod som vi använder för att koppla ihop rätt frågeformulär med rätt deltagare. Ditt 

namn kommer alltså inte att hanteras i vårt analys- eller skrivarbete (se ovan!). Din samtalskontakt på 

Apoteksgården kommer inte att få någon information om vad som har sagts i intervjun.  

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i 

projektet, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas 

samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av 

behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella 

forskningen. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Sarika eller Åsa. Om du är missnöjd 

med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndig-

heten, som är en tillsynsmyndighet. 

 

Hur får jag information om resultatet av projektet? 

Efter projektet är slut och vårt examensarbete är godkänt kommer vi att skicka ut en digital kopia av 

examensarbetet till dig via mail. 

Ansvariga för projektet  

Ansvariga för projektet är: 

Åsa Nilsson, asanilsson1010@gmail.com, tel. 070-628 27 24 

och  

Sarika Granström-Liljegren, sarika@kbteskilstuna.se, tel. 070-345 57. 

Vår vetenskaplige handledare är Gunnar Edman, leg psykolog och docent i medicinsk psykologi. Han 

har dock inte tillgång till någon uppgift om din identitet. 
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