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INLEDNING OCH BAKGRUND 
Att media har en inverkan på oss människor går inte att förneka. Vi lyssnar, tittar och läser om 

världens bekymmer och om individers bekymmer. Vi tar till oss nyheter och debatter och 

diskuterar detta med varandra. Media ger oss en inblick i vad som händer och vad som 

kommer att ske i vår omvärld och vi lyssnar ännu mer och tittar ännu mer.  

 

Inte sällan kan man se rubriker i tidningar som syftar till att adopterade barn och ungdomar 

oftare begår självmord. Denna typ av rubrik fångar mitt intresse, då jag själv är adopterad. Jag 

blir fundersam på varför det skrivs så och om det verkligen är så? Adopterade barn har i allt 

högre grad kommit att uppmärksammats i dagens samhälle, både i medierna och inom 

forskningen. Det man börjat intressera sig för är just deras psykiska och fysiska hälsa.  

 

Enligt en svensk/norsk studie som gjordes under den första halvan av 1970-talet ansågs de 

flesta adoptivbarn må bra. De anpassade sig snabbt till sin nya miljö och familj och den 

psykiska hälsan normaliserades väldigt fort. Detta rörde barn som var väldigt små. När dessa 

barn senare kom upp i tonåren så kom det flera larmrapporter från skolor och barnpsykiatriska 

kliniker och till slut ansåg forskare att det uppstått problem med de adoptivbarn som nått 

tonårsåldern. För att bekräfta detta gjordes en undersökning i mitten av 1980-talet om barn 

som sökt till barnpsykiatriska kliniker. Det visade sig att adopterade barn var 

överrepresenterade i patientmaterialet jämfört med icke-adopterade barn (Cederblad, 1994). 

 

I den här studien kommer jag att belysa problembilden kring utlandsadopterade ungdomars 

psykiska och fysiska hälsa. Detta kommer att ske utifrån intervjuer med personal som arbetar 

på ett behandlingshem som inriktat sig på att hjälpa just adopterade ungdomar. Att göra en 

studie angående internationellt adopterade barns och ungdomars psykiska och fysiska hälsa är 

enligt min åsikt relevant, då det gagnar personer som arbetar med den typen av barn och 

ungdomar. Pedagoger kan dra nytta av att få mer kunskap och kännedom om hur ett adopterat 

barns psykiska och fysiska hälsa kan vara, då det förekommer många barn som är adopterade 

i skola och förskola.  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med den här uppsatsen är att belysa hur problembilden kring utlandsadopterade 

ungdomar beskrivs av personal som arbetar på ett behandlingshem med särskild kompetens 

att ta emot adopterade ungdomar. Jag kommer även att belysa hur behovet av ett 

behandlingshem med sådan profil motiveras av hemmets personal. Syftet  preciseras utifrån 

följande frågeställningar:  

 

• Vad uppges ligga till grund för att ett behandlingshem med särskild fokus på 

utlandsadopterade ungdomars problembild drivs? 

• Hur går behandlingen till för de ungdomar som bor på hemmet? 

• Hur beskrivs de adopterade ungdomarnas problembild? 

– Finns det några skillnader mellan adopterade pojkar och adopterade flickor enligt 

personalen, och i så fall vilka? 

– Finns det, enligt personalen, några skillnader när det gäller utlandsadopterade 

ungdomars problembild i förhållande till de andra ungdomarna på hemmet, i så fall, 

vilka? 

 

BEGREPPSDEFINITION 
Innan avsnittet om tidigare forskning tar vid följer nedan en kort presentation av studiens 

centrala begrepp. 

 

Adoption; innebär enligt Nationalencyklopedin "att uppta en person som sitt eget barn" 

(Nationalencyklopedin, 1989 band 1)  

 

Epidemiologisk undersökning; vetenskaplig studie vars mål är att belysa utbredningen av en 

sjukdom eller ett annat hälsoproblem i en befolkning och/eller att klarlägga dess 

orsaksfaktorer (riskfaktorer), huvudsakligen sådana som tillhör miljön (inkl. levnadsvanor)( 

Nationalencyklopedin). 

 

Man kan dessutom tala om olika "adoptionstyper". Det finns det de "synliga" adoptionsbarnen 

och de "osynliga" adoptionsbarnen. Med det menas att de "synliga" barnen är de som har ett 

annat etniskt utseende än adoptivfamiljen i exempelvis Sverige, att de kommer förslagsvis 

från Asien. Det är alltså mer uppenbart att barnet är adopterat. De "osynliga" barnen är 
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därmed de som det inte syns någon etnisk skillnad på i förhållande till majoriteten av 

befolkningen i det nya hemlandet. Inom forskning om "synligt" adopterade barn så har det 

etniska ursprunget varit det centrala (Irhammar, 1997). Uppsatsen kommer huvudsakligen att 

handla om de "synligt" adopterade barnen, det vill säga, de barn som skiljer sig 

utseendemässigt till svenska barn och ungdomar. 
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TIDIGARE FORSKNING  
Den här delen av tidigare forskning kommer att handla om studier som gjorts om 

utlandsadopterade barns psykiska hälsa. Dessa tidigare studier har framförallt riktat sig till 

utlandsadopterades psykiska och fysiska hälsa och har genomförts i många delar av världen, 

bland annat i Sverige. Den tidigare forskning som jag kommer att presentera, är forskning 

som gjorts av barn- och ungdomspsykiatriker som i sina studier inriktat sig på 

utlandsadopterade barns och ungdomars psykiska ohälsa.  

 

Psykisk hälsa hos utlandsadopterade barn. 
Barn- och ungdomspsykiatrikern Marianne Cederblad genomförde mellan 1990-1991 en 

studie angående identitet och anpassning bland utlandsadopterade barn . Syftet med studien 

var att studera utlandsadopterade barns psykiska hälsa under tonåren och även delar av 

identitetsutvecklingen. Studien omfattade adoptivbarn som mellan åren 1970-1977 adopterats 

till Skåne. Genom AC (Adoptionscentrum) fann man 181 familjer. Man kontaktade familjerna 

med hjälp av AC, och 152 familjer tackade ja till frågan om de ville medverka i en studie 

agående utlandsadopterade barns psykiska hälsa under tonåren. De adopterade som kom att 

ingå i studien var mellan 13 och 27 år. Både föräldrar och deras barn intervjuades, och fokus 

var deras upplevelser av adoptionen och utvecklingen av adoptivbarnens 

identitetsupplevelser. En av frågorna var hur adoptivbarnens uppfattning om sig själva och sitt 

ursprung var. Resultatet visade att många av de yngre barnen hade blivit retade för sitt 

utseende i skolan, och att dubbelt så många av de äldre barnen (15-18 år), kände sig negativa 

till sitt utseende. Men det fanns även de ungdomar som ansåg det spännande att ha ett 

annorlunda och exotiskt utseende. Även frågan om de kände sig som invandrare ställdes, då 

adoptivbarn juridiskt sett i Sverige är invandrare. Svaret blev att de flesta kände sig som 

svenskar såväl i utlandet som i Sverige, med andra ord, så ansåg de att de inte hade någon 

relation utseendemässigt med andra människor i utlandet. I och med det konstaterades det att 

barnen hade integrerats väl både i samhället och familjen. Resultatet visade också bland annat 

på att de adoptivbarn som medverkat i studien hade god psykisk hälsa. Det kom också fram 

att barnen var nöjda med sig själva och relationen med familj och övriga som stod dem nära. 

Dock så konstaterades det att de kliniska beskrivningarna av adoptivbarn som mer aggressiva 

och med utagerande symtom stämde, och det var de adoptivbarn med hög ankomstålder vid 

adoptivtillfället som det gällde. Vad var det då som var den centrala orsaken till att så många 

adoptivbarn sökte hjälp på psykiatriska kliniker? Det visade sig att adoptivbarnen som sökt 
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hjälp, hade ett utagerande beteende och hade ingen bra social relation till andra människor. 

Ångest var också en faktor, men det var enligt undersökningen mest flickor som visade 

tendenser till det. Något som också var av betydelse var åldern på adoptivbarnen vid deras 

ankomst. Hög ankomstålder, ca: 4 år och uppåt, visade sig ge en större risk för 

barnpsykiatrisk kontakt (Cederblad, 1994). 

 

Utlandsadopterade ungdomars risk för självmord och själmordsförsök är stor enligt tidigare 

studier. Barnpsykiatrikern Frank Lindblad ställer sig frågan hur man ska förstå den ökade 

risken som finns hos utlandsadopterade för självmord. Han menar på i sin rapport När livet 

inte längre är värt att leva (Lindblad, 2002) att det finns otaliga skäl till att adopterade begår 

självmord eller har en ökad risk att utveckla psykiatriska symtom. Det kan enligt honom bland 

annat bero på undernäring före och efter födseln, att barnets miljö har varit otillfredsställande 

före adoptionen, flertalet separationer som barnet genomgått, miljöbyte och utsattheten för 

rasism som kan förekomma. Depression kan också vara en viktig bakgrundsfaktor till 

självmordsförsök och självmordstankar. Men dessa tankar kan även finnas hos de personer 

utan psykiska störningar (Lindblad, 2004). Han menar också att man inte kan veta hur mycket 

dessa faktorer spelar in när det gäller självmord, och om det verkligen bidrar till en ökad 

självmordsrisk. Lindblad har som åsikt att man ska se om studierna som görs är 

longitudinella, det vill säga, att studierna är genomförda under en ett par år. Att göra en studie 

om barn under en kort period kan inte vara avgörande, då barn utvecklas och ändras snabbt 

under korta perioder i livet. 

 

Två studier inom området självmord och självmordstankar har genomförts, varav en i Sverige 

och en i USA. Dessa studier är inte ovanliga och fler studier har gjorts, dock så nämner jag 

endast dessa två. I Sverige använde forskarna sig av en epidemiologisk studie omfattande 

9000 tonåringar. I den gruppen fanns det 86 flickor och 39 pojkar som uppgav sig vara 

adopterade. Tonåringarna fick svara på en enkät skriftligt. 40 procent av de adopterade 

flickorna uppgav att de någon gång haft självmordstankar. Jämförelsevis med de icke-

adopterade flickorna där 33 procent visade sig ha haft självmordstankar, så låg de adopterade 

flickorna högre i procentantal. Hos pojkarna rådde det omvända förhållandet då det bara var 5 

procent av de adopterade som uppgav att de haft självmordstankar, jämfört med 14 procent 

hos de icke- adopterade pojkarna. I USA var studien liknande bortsett från att de adopterade 

barnen var nationellt adopterade. Undersökningen omfattade 6 577 ungdomar varav 214 var 

adopterade. Man frågade där om självmordsförsök istället för självmordstankar. Det visade 
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sig att 7,6 procent av de adopterade ungdomarna hade försökt begå självmord det senaste året. 

3,1 procent av de icke-adopterade svarade att de också hade försökt begå självmord. Ungefär 

det dubbla antalet av de adopterade flickorna jämfört med de icke- adopterade flickorna hade 

någon gång under det senaste året försökt begå självmord. Genom dessa studieresultat drar 

författaren slutsatsen att risken är högre för adopterade att begå självmord. Ändå så finns viss 

osäkerhet då självmordstankar inte förekom i stor mängd i den svenska studien plus att 

pojkarna inte alls visade tendenser till självmordsbenägenhet. Sedan måste man lägga märke 

till att i USA var antalet utlandsadopterade ungdomar inte kända (Lindblad, 2004).  

 

Fysisk ohälsa hos utlandsadopterade barn 
Det som har varit centralt för undersökningar av adopterade barns fysiska hälsa har varit 

hälsoproblem vid ankomsten, för tidig pubertet och kortvuxenhet. Många nyanlända barn har 

någon typ av medicinska problem som lyckligtvis går bort med tiden i form av att de 

exempelvis får rejälare kost, bättre läkarvård med mera (Lindblad, 2004). 

 

En barnläkare vid namn Lemm Proos genomförde under 2 år en studie om barn som hade 

blivit internationellt adopterade från Indien till Sverige. Hans studie heter Growth and 

development of Indian children Adopted in Sweden (Proos, 1992) och syftet med studien var 

att se hur ett adopterat barn utvecklas fysiskt utifrån tidigare egenskaper. Anledningen till att 

han valde just flickor som adopterats från Indien var på grund av att det vid tillfället hade 

adopterats många barn från det landet. Många av de indiska barn som adopterats till Sverige 

har varit undernärda under tiden som foster och detta kan få som följd att de blir kroniskt 

undernärda, det vill säga att de fått för lite näring under en lång period.  

 

I undersökningen deltog 107 indiska flickor som fötts före 1972 och blivit adopterade till 

Sverige. Det Proos (1992) kom fram till i undersökning av adopterade indiska flickor, var att 

puberteten startade hos dem ett och ett halvt år tidigare än hos icke- adopterade flickor. Proos 

gjorde även en jämförelse mellan de adopterade indiska flickorna och flickor som bott i 

Indien hela sitt liv. Flickorna i Indien hade vuxit upp under väldigt goda sociala förhållanden, 

och även där fanns ålderskillnader i pubertetsstarten. Den gruppen, det vill säga de indiska 

flickor som vuxit upp i Indien, fick menstruation i samma ålder som icke- adopterade flickor i 

Sverige. De indiska adopterade flickor som vid ankomsten hade hög ålder visade sig få 

menstruation tidigare än de med lägre ankomstålder. Vid senare undersökning kom det fram 
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att ankomståldern inte hade stor betydelse, då det istället var den undernäring som flickorna 

hade utsatts för under spädbarnsåldern. Den tidigaste pubertetsutvecklingen fick alltså de 

adopterade flickor som varit mest undernärda. Undernäringen fick till följd att resten av 

utvecklingen hämmades men flickorna växte väldigt snabbt ifatt. Huruvida pojkar som 

adopterats från Indien kan hamna i för tidig pubertet är inte studerat på samma sätt som 

flickorna i denna studie. (Proos, 1992).  

 

Frank Lindblad (2004) menar att tidig pubertet hos flickor och pojkar sägs starta vid 9 till 11 

års ålder. Det finns även de fall där puberteten startar vid 8 till 10 års åldern hos barn, och det 

kallas då brådmogen pubertet. De här två typerna av pubertet är vanligare för internationellt 

adopterade barn. Tidig pubertet kan vara en faktor för kortvuxenhet, men man vet egentligen 

inte säkert vad det är som orsakar kortvuxenhet. Det finns en teori som säger att eftersom 

barnen kan ha varit undernärda i späd ålder, och sedan hinner ifatt (även kallat "Catch up” på 

fackspråk) när de adopteras, kan kroppen hos dem helt enkelt ha påverkats på det vis att den 

snabbar på utvecklingen, och därmed utvecklar tidig pubertet. Det finns medicinering för tidig 

pubertet och även kortvuxenhet, så kallat tillväxthormon. Författaren ställer sig frågan är om 

det är värt att påverka den slutgiltiga längden i och med den påfrestande process som barnen 

måste genomgå med läkarundersökningar med mera. Sedan kan det bli stor besvikelse då 

slutlängden inte blir den man hoppats på. Att kortvuxenhet är ett problem för de drabbade 

visades genom en enkätundersökning riktad till svenska ungdomar. De som ansåg sig ha 

problem med det var samtliga internationellt adopterade. De var helt enkelt missnöjda med sin 

kroppslängd. En invändning som finns och har funnits, är att det inte är barnet själv som 

avgör om behandlingen ska genomföras, utan föräldrarna. Huruvida detta är etiskt acceptabelt 

eller inte har då varit en stor diskussion. Man vet heller inte hur barnet i vuxen ålder ställer sig 

till behandlingen. (Lindblad, 2004).  

 

I en svensk studie som författaren nämner belyses riskfaktorer för sjukdomen anorexia 

nervosa (självsvält), visade det sig att utlandsadopterade hade en fördubblad risk för 

sjukdomen när de jämfördes med svenskfödda barn. Forskarna tror att det kan bero på deras 

upplevelser av mat som kan vara negativa under tiden i ursprungslandet. Det kan, som 

tidigare nämnts, bero på att barnet inte fått tillräcklig med mat under en kortare eller längre 

tid. Det kan också röra sig om att mat inte förknippats känslomässigt till något bra, känslan 

och suget efter mat och att äta har då minskat. Författaren säger att om man ser dessa 

 7



 

omständigheter som har med vikt att göra, är det inte så överraskande att utlandsadopterade 

barn kan ha viktproblem (Lindblad, 2004). 

 

METOD OCH PROCEDUR 
Jag har valt att göra en kvalitativ studie och kommer i det följande att ge en beskrivning av 

den metod jag använt till min studie. De urval och de etiska överväganden jag gjort inför 

intervjuerna som genomförts med personal på ett behandlingshem kommer också att 

redovisas. 

 

Kvalitativ metod 
I den här studien har jag använt mig av kvalitativ metod och utgår från Staffan Stukàts 

beskrivning av vad kvalitativ studie innebär. Han skriver i sin bok Att skriva examensarbete 

inom utbildningsvetenskap (Stukàt, 2005) att en kvalitativ studie handlar om att se hur 

människor uppfattar sin omvärld. Han menar att intervjun syftar till att få informanten att 

beskriva med egna ord hur han/hon uppfattar ett visst fenomen. Detta kallas enligt författaren 

för den "andra ordningen" och med det menas att man väljer att beskriva hur något framstår 

för människor. För att få fram detta är det vanligast att genomföra en öppen intervju där 

informanten berättar och beskriver fenomenet med egna ord. Genom den nerskvivna 

transkriberingen av intervjuerna kan sedan den egna analysen ta form.  

 

Intervjuteknik och val av metod 
Det finns många sätt att genomföra en intervju på och som intervjuare måste man tänka ut vad 

det är man vill nå och hur stora krav man kan ställa på informanten. Det finns två typer av 

intervjutekniker, strukturerad och ostrukturerad. Den strukturerade metoden ger informanten 

väldigt få svarsmöjligheter då intervjuaren har ett intervjuschema som följs, ofta med många 

frågor. Denna metod kan också kallas för enkätintervju då svaren kan bli likadana oavsett 

vilken metod som används. En fördel med strukturerad intervju är att det lättare går att 

sammanställa och göra exempelvis diagram, då svaren från intervjun lätt kan analyseras 

eftersom svaren ofta är korta. Ostrukturerad intervju är en metod som kan ge en djupare 

information till det empiriska materialet, då frågorna som ställs inte är fasta utan ges utifrån 

en intervjuguide. Med det menas att intervjuaren har gjort ett schema med ämnen och ett fåtal 

huvudfrågor att utgå ifrån. I och med det så ställs frågorna likadant till alla informanter och 

svaren blir personliga då intervjuaren inte förväntar sig ett visst svar. Strategin ger möjlighet 
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till att nå djupare och därmed få mer information till den egna forskningen. För att sedan 

kunna använda sig av svaren till sin egna studie så används oftast bandspelare för att fånga 

upp svaren. Denna metod används både i strukturerad och ostrukturerad intervjumetod 

(Stukàt, 2005). Den intervjumetod jag har använt mig av är den ostrukturerade 

intervjumetoden. Anledningen till mitt val var att jag trodde mig få mer information och det är 

den metod jag ansåg skulle passa bäst in på de informanter jag tillfrågade. Det gav mig också 

chansen att formulera frågorna på ett sätt som passade för informanten (se bilaga 2). Även 

följdfrågor kan användas av typen "kan du berätta mer" vilket för mig betydde att mer 

information kunde erhållas och det är givetvis betydelsefullt. 

 

Urval och genomförande 
Mitt intresse handlar framförallt om problembilden hos adopterade ungdomar. Men eftersom 

en intervjustudie med adopterade ungdomar med uttalad problembild är av mycket känslig 

karaktär, valde jag att intervjua personal på ett behandlingshem. Även behandlingshemmet i 

sig är av intresse, då jag vill få reda på varför de har en särskild profil inriktad på adopterade 

ungdomar. Informantgruppen bestod av 4 personer med olika yrken. Intervjuerna 

genomfördes på behandlingshem för adopterade ungdomar i åldrarna 13 till 18 år. 

Behandlingshemmet hade vid tillfället för intervjuerna en personalstyrka på 60 personer med 

olika yrkesinriktningar. Exempel på dessa yrken var lärare, fritidspedagog, förskollärare och 

socionomer. Jag ringde till behandlingshemmet och presenterade mig och berättade om syftet 

med studien och blev då hänvisad till en person i personalen som jag skulle kontakta. Han bad 

mig skicka ett missiv (se bilaga 2) som han sedan skulle skicka vidare till övrig personal. Han 

själv skulle även ge en intervju. Han frågade också om jag hade några önskemål på 

informanter vilket jag hade. Jag ville ha möjlighet att intervjua personal inom olika 

yrkesområden för att få en spridning när det gäller olika kompetenser. Efter att han skickat ut 

missivet till övrig personal på behandlingshemmet fick jag mail från tre personer som kunde 

tänka sig att bli intervjuade.  

 

Etiska hänsynstaganden 
Enligt Vetenskapsrådet finns det särskilda forskningsetiska principer. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det första 

avser att forskaren ska informera informanten om forskningens syfte och vilka förutsättningar 

som gäller för den deltagande. Även upplysning om att informanten deltar frivilligt och när 
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som helst kan avbryta sitt deltagande ska framgå och det kallas för samtyckeskravet. 

Konfidentialitetskravet syftar på att alla uppgifter om samtliga deltagare i en undersökning, 

behandlas konfidentiellt. Personuppgifter ska dessutom förvaras utom räckhåll för 

utomstående. Den sista principen gäller nyttjandekravet och innebär att uppgifter som 

informanterna ger forskaren, endast får brukas i syfte till den aktuella studien (www.vr.se). 

Den här informationen gavs till alla mina informanter genom ett missiv och jag belyste det 

även innan intervjuerna genomfördes.  

 

Min analys baserar sig följaktligen på fyra informanters svar och dessa fyra informanter 

kommer i texten att benämnas med de fingerade namnen Anders, Johan, Mats och Anna. 

Anders är den personen som hjälper de adopterade ungdomarna med bland annat 

rotsökningen som kommer att förklaras senare i texten. Johan arbetar som lärare och ansvarar 

för pojkarnas avdelning. Mats var familjsesamordnare och Anna fungerade som 

kontaktperson till ungdomarna på hemmet. Även behandlingshemmet kommer att få ett 

fingerat namn, Liahemmet.  

 

  

ANALYS 
För att kunna genomföra analysen transkriberade jag alla intervjuer. Sedan granskades 

transkriberingarna och informanternas svar tematiserades för att kunna få svar på mina 

frågeställningar. Analysen har vidare disponerats i enlighet med studiens frågeställningar 

vilket innebär att första avsnittet kommer riktas in på behandlingshemmet och dess syfte. 

Därefter belyses problembilden av de adopterade ungdomarna utifrån informanternas 

beskrivningar. Efter det kommer informanternas uppfattningar om skillnader mellan 

adopterade pojkar och flickor att redogöras för och som avslutning kommer jag belysa hur 

behandlingen på hemmet är. Jag vill poängtera att den information som framkommer gäller de 

ungdomar som personalen mött på just detta behandlingshem och kan därmed inte ses som 

generell vare sig för personal som arbetar med adopterade ungdomar eller för 

utlandsadopterade ungdomar i stort.  

  

Grundtanken till behandlingshemmet 
Liahemmet är ett behandlingshem i Sverige för ungdomar. Det har funnits i över 50 år och har 

fungerat som ett hem för vanartiga barn som det kallades då. Förr så kom ungdomar från 
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städer som Stockholm, Uppsala, Göteborg och orsaken till deras boende på hemmet kunde 

vara allt från kriminalitet, föräldralöshet till sociala problem. Det har fungerat som ett sådant 

hem under hela perioden fram till 1990-talet, då profilen för adopterade ungdomar startades. 

Profilen grundades i samband med att Statens Institutionsstyrelse tog över 36 behandlingshem 

i Sverige och deras tanke var att man skulle specialisera sig. Mats som är en av informanterna 

förklarar: 

 

Man hade en ide att man skulle specialisera sig, profiliesera sig. Jag vet ett 
behandlingshem i *****, alltså dom specialisera sig på hur man kan ta hand 
om zigenarfamiljer. Och då handlar det mycket om att man skulle kunna 
möta alltså det här nätverket zigenare, det finns alltid någon hövding , och 
får man kontakt, bra kontakt med hövdingen, då kan man göra bra 
behandling, alltså lite så va. (Mats, 080225) 

 

Det som uppges ligga till grund för att behandlingshemmet har ett speciellt fokus på 

adopterade ungdomar är den överrepresentation som dessa har på behandlingshem. 

Undersökningar i form av intervjuer med personal på andra behandlingshem i Sverige har 

även gjorts av personal från Liahemmet för att de skulle få en bekräftelse på att just 

adopterade ungdomar står för den överrepresentation som tidigare studier visat. Dessa 

intervjuer har genomförts på andra behandlingshem i Sverige. På Liahemmet hade de innan 

profilen startade haft två adopterade flickor i tonåren som skapade viss problematik:  

 

[…] och det blev det så mycket prat om alltså, vad hade föräldrarna för del i 
det här och vad hade ungen för del. Alltså dom upptog oss oerhört mycket, i 
diskussioner och vi försökte förstå, men vi förstod inte riktigt. Och sen kom 
det alltså en rapport på att utlandsadopterade barn är alltså ungefär tvåhundra 
procent överrepresentation på dom här hemmen. (Mats, 080225) 

 

Det här skapade då ett intresse hos personalen och de började fundera på hur man kan förstå 

vad denna överrepresentation berodde på. Liahemmet sökte och fick ekonomiskt stöd för att 

kunna starta profilen för adopterade ungdomar och arbeta fram en modell som riktade sig mot 

den anknytningsproblematik som de hade upptäckt. Det fanns alltså en annan typ av 

problematik hos de utlandsadopterade ungdomarna än hos de icke-adopterade ungdomarna 

och detta skapade ett stort intresse hos personalen som ville undersöka detta och kunna 

erbjuda skräddarsydd hjälp till ungdomarna och deras familjer.  

 

Anledningen till det särskilda fokusen på dessa ungdomar är att de anses ha en annan 

problematik än vad de icke-adopterade ungdomarna har. Informanterna menar att 
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utlandsadopterade barn kan ha svårare att knyta nära relationer till sina föräldrar och det 

medför att en stor problematik inom familjen uppstår. Svårigheten att knyta dessa band kan 

handla om hur barnet i fråga har levt innan det adopterades. Denna tes kommer även fram i 

litteraturen där Lindblad menar att tidigare erfarenheter kan har stor betydelse för hur ett barn 

sedan formas (Lindblad, 2004).  

 

För att ungdomarna ska kunna genomföra sin skolgång finns det en verksam skola på 

hemmet. Skolan är uppbyggd på det vis att undervisningen sker väldigt individualiserat då 

många av ungdomarna har svårt att klara av den teoretiska undervisningen. Eftersom de 

ungdomar som bor på hemmet är i olika åldrar, har skolan organiserats så att skolgången är 

från årskurs fem till tredje året på gymnasiet. Skolan är till för att ungdomarna ska kunna läsa 

upp sina betyg så att de kan gå en nationell linje. Johan berättar: " Vi försöker ju jobba mot 

kärnämnena, svenska, matte, engelska, försöka hjälpa dom att få godkänt i det […] Men sen 

fyller man ju på med andra ämnen" Dessa andra ämnen som Johan nämner är ofta praktiska 

ämnen och man jobbar mycket utomhus. Lärarna försöker som sagt blanda teori och praktik 

och detta görs på det vis att teoridelen genomförs på förmiddagen och de praktiska ämnen på 

eftermiddagen. Lektionstiden är, förutom idrottstimmarna, den enda tid som pojkar och 

flickor får vara tillsammans. Avdelningarna är med andra ord separerade för pojkar respektive 

flickor. 

 

Adopterade ungdomarnas problembild 
Det som informanterna lyfter fram som den största svårigheten som de adopterade 

ungdomarna på Liahemmet har, är relationsanknytningar. De sägs ha svårt att relatera till sina 

familjer, svårt att få djupa vänkontakter och även att ta kontakt med nya människor. Det är det 

som anses vara utmärkande för de adopterade ungdomarna på hemmet. De adopterade 

ungdomarna som bor på Liahemmet har sällan någon kriminell bakgrund utan det är bråk i 

familjen som utgör den största orsaken till att de bor där. Anna beskrev detta problem såhär: 

 

[…], att dom har många ytliga kontakter, svårt att knyta djupare relationer, 
alltså att ha kompisar som man kan umgås med på ett djupare plan. Sen är 
inte det generellt för alla, men vissa har det, men många gånger upplever jag 
att det är sådär att eh, "jag har hur mycket kompisar som helst!". Men sen 
när dom flyttar hit, så är det ingen som ringer. (Anna, 080227) 
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Informanterna berättar att det även kan handla om att man som adopterad känner ett visst 

utanförskap både när det gäller familjen och kompisgruppen. Dessa problem dyker ofta upp i 

tonåren och ungdomarna som bor på Liahemmet är i genomsnitt 15 år. Det är då som 

puberteten kan vara som starkast och ungdomarna försöker slå sig fria från familjen säger 

Anna och berättar vidare om hur detta orsakar problem inom familjen, då dessa ungdomar inte 

kan kontrollera sin ilska utan har ett utåtagerande humör som kan resultera i att det går så 

långt att de använder sig av fysisk våld mot familjemedlemmar. Detta påverkar relationerna 

inom familjen och kan skapa stora problem mellan barn och förälder. Anna säger:"Alltså, ja, 

jag kan nästan säga att vi aldrig haft någon kille som aldrig har pucklat på sin mamma, på 

grund av att det är så starka krafter som styr då va". Även Mats ger ett exempel på hur det kan 

vara i en familj som har den problematiken: 

 

Men här är det ju ungdomar som kanske faktiskt har stått med förskäraren 
framför föräldrarna, och föräldern vet inte fallet, man är osäker på, för så kan 
det va, va, att man vet att han aldrig kommer göra någonting, men dom är 
inte så säkra på det alla gånger. (Anders, 080225) 

 

Det är, som sagt, relationerna mellan förälder och barn som beskrivs som det centrala 

problemet för de ungdomar som bor på Liahemmet. Anders menar att det har uppstått en 

spricka i familjen som de själva inte kan lösa. Ungdomarna kan ha hamnat i ett skede där de 

känner att de har blivit omnipotenta, det vill säga att de känner sig allsmäktiga gentemot 

resten av deras sociala krets, och detta medför att föräldrarna står ganska så avsides i relation 

till sitt barn. Informanterna pekar på att man också måste se detta ur ett förälderperspektiv, det 

vill säga hur föräldrarna känner sig i ett sådant läge. Det kan ha gått så långt att de känner sig 

apatiska i den situation som de befinner sig i. Det blev inte som de tänkt sig från början när de 

adopterade ett barn, berättar Mats: 

 

[…] alla kompisar får barn, syrran får barn och dom åker iväg på semester 
och så sitter man där och tänker "vad ska vi göra? Det här var ju inget bra, 
ska livet va såhär?" Och sen är det någon som berättar att man kan ju faktiskt 
adoptera. […] Och sen kommer man hem, och man ska sitta vid bordet och 
äta, man ska spela spel. Allt ska ju bli så kul, allt ska ju fixa sig liksom. Och 
så sitter man ju här! Vad gör man här, på ett behandlingshem? (Mats, 
080225) 

 

Mats påpekar att man måste tänka på att de familjer som har sina barn på behandlingshemmet 

aldrig varit i kontakt med socialen, polisen, aldrig bett om bidrag och så vidare. Därför kan 

det vara en chockartad tid i deras liv att deras barn och de själva behöver reda ut problemen 
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med hjälp av andra människor. Det kan också finnas vissa krav av bekanta till föräldrarna som 

kan bli väldigt jobbiga för dem, till följd därav kan barnet i fråga råka illa ut menar Mats som 

berättar såhär:  

 

Men om man liksom bor i en välbärgad villa nånstans och man har ett bra 
jobb och sen rätt på kvällen står det en polisbil med blåljus på, då händer det 
nåt i familjen, det bryter mönstret jättemycket. Och att alla förväntar sig 
också att man ska klara ut det här för man akademiska poäng, man har 
ekonomin, man har förutsättningar […]. Och sen gör man inte man inte det. 
[…] då kan man lägga över den kränkningen, eller kränkning, frustrationen 
blir det ju, som man kanske inte bär själv utan lägger över det på ungen, och 
då blir det ju ännu svårare. (Mats, 080225) 

 

Detta menar Mats kan vara ett av de problem som ungdomarna kan råka ut för, det vill säga 

att de får ta på sig den press som föräldrarna känner. En annan förklaring till de adopterade 

ungdomarnas problembild som tas upp av informanterna är att föräldrarna kan ha för stora 

krav på sina barn när det gäller utbildning, och barnen kanske inte alls kan uppnå de krav som 

ställs på dem. Anders menar att barnens tidigare upplevelser före adoptionen kan ha stor 

betydelse, speciellt för de barn som adopterats i senare ålder: 

 

Om till exempel, att bli adopterad som sexåring och överlevt på Bombays 
gator själv, i sex år, då blir man väldigt annorlunda som tonåring tror jag. 
Alltså hur gör man för att överleva? Du måste kunna springa fort […], du 
måste kunna slåss, måste kunna allt möjligt som en svensk aldrig är i 
närheten av. Och därför tror jag att dom tonåringar, dom blir ju väldigt 
speciella i jämförelse med andra tonåringar i Sverige. (Anders, 080225) 

 

Anders menar också att ännu tidigare upplevelser kan påverka ungdomarna negativt. Det 

behöver inte bara bero på praktiska upplevelser som gör att barnet senare i livet kan få 

anknytningsproblem. Han menar att under graviditeten kan ett barn som är oönskat känna av 

det, och detta kan sätta sig fast i barnets undermedvetna och i framtiden utlösas i form av 

relationsproblem:  

Om mamman signalerar till exempel att det här barnet kommer jag inte 
kunna ta hand om, orkar inte eller kan inte, då påverkas ju kontakten mellan 
barnet och mamman. Det tror jag har mycket större betydelse än vad man 
kan tro. Det är lätt att man underskattar det. […] Det har större betydelse vad 
som har hänt tidigare än vad man kan tro, barnet formas oerhört mycket. 
(Anders, 080225) 

  

Anna gav en liknande förklaring angående adopterade barns tidigare erfarenheter av 

anknytning: 
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Alltså utgår man från utvecklingsteorier så handlar det ju om dom här tre 
första åren Det finns ju många anledningar till adoption, men generellt kan 
man nog säga att det handlar mycket om det här med att man inte har fått 
den här grundläggande anknytningsprocessen från när man är liten. (Anna, 
080227)  

 

Även vem som adopterar bort sitt barn ska enligt informanterna tas i beaktning. Anders menar 

att de kvinnor som adopterar bort sina barn anser sig själva inte ha någon framtid och kan 

definitivt inte ge sina barn någon framtid heller. Därför är deras lösning adoption: 

 

[…] att de som har det svårast på olika sätt i familjen, väljer att adoptera 
bort. Och det kan ju också göra att man har fått barn svår start i livet och 
kanske någon form av genetisk ärftlighet också på det sättet som gör att…. 
När man kommer hit, man kan ju inte reparera allting liksom med vårat 
välstånd. (Johan, 080225) 

 

En annan fråga jag ställde till informanterna var om de trodde att utlandsadopterades etniska 

utseende var av betydelse när det gällde ungdomarnas psykiska välbefinnande. Detta var av 

intresse då jag utifrån tidigare forskning tolkat det annorlunda utseendet som 

utlandsadopterade barn har, som en faktor till att adopterade ungdomar kan känna sig utanför i 

exempelvis en kompisgrupp. Informanterna var ganska enade i den frågan. De ansåg att det 

hade betydelse, men inte i så hög grad. Många av ungdomarna var bekväma med sitt utseende 

och lade ingen större vikt vid att de såg annorlunda ut än andra svenskar. Men det fanns 

undantag, det vill säga vissa som hade svårt med att se annorlunda ut. Så här berättade Anna: 

 

Alltså när man går på dagis och är supermörk liksom, du är verkligen svart, 
men du tänker och känner som en, och är som en svensk. Alltså det blir ju en 
jättekrock när man inser att "jag ser inte ut som dom andra, men jag är som 
dom andra". (Intervju 4) 

 

Något som Anna ville framhålla var att utseendets betydelse kunde hänga ihop med den ort i 

Sverige som ungdomen var bosatt i. Kom de det från en liten by, eller var de från en storstad i 

Sverige? Det finns stora skillnader i hur en människa med annorlunda etniskt utseende 

betraktas i olika delar av Sverige i fråga om främlingsfientlighet underströk Anna. På 

Liahemmet så kommer det, som även förr i tiden, ungdomar från olika platser i Sverige och 

har därmed olika erfarenheter av exempelvis främlingsfientlighet.  
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Det var tydligen skillnad på de barn som adopterats från Sydamerika där de i motsats till 

exempelvis indiska barn, varit ganska överviktiga enligt informanterna. Vidare var det så gott 

som inga ungdomar på behandlingshemmet som kände sig obekväma med sitt utseende, 

varken som pojke eller flicka. Vissa länder höjs i adoptionspopularitet medan andra sänks. 

Frank Lindblad redovisar i sin bok Adoptionsstatistik på detta. Under 80-talet var det till 

exempel populärt att adoptera från Indien, men sedan sjönk det och populariteten ökade i 

länder såsom Kina eller Colombia (Lindblad, 2004). Det kan därför vara svårt att veta om 

adopterades psykiska ohälsa är något som kan forskas fram. En informant menade att man 

aldrig kan veta hur det egentligen är med adopterades psykiska ohälsa. Som med mycket 

annat handlar det om individualitet och man kan aldrig utforma en modell att arbeta efter som 

passar för alla individer. Däremot kan man använda sina erfarenheter och se vad som kan 

tyckas vara lika hos adopterade ungdomar och sedan arbeta utifrån det.  

 

Det finns således många anledningar till att adopterade ungdomar kan må dåligt under 

uppväxttiden enligt informanterna. Dels kan det vara tidigare erfarenheter av relationer, som 

då varit negativa, dels fostertiden i mammans mage, som kan ha påverkat negativt och även 

relationen till och inom adoptivfamiljen har betydelse för utlandsadopterade ungdomars 

psykiska ohälsa. Men det som är orsak nummer ett för de ungdomar som är på Liahemmet är 

att dom bråkar hemma och har problem i skolan. Det kan vara så att ungdomarna inte har varit 

i skolan på ett helt år utan varit med kompisar istället. Vad det beror på tror Mats har att göra 

med hur det fungerar i familjen:"Det är ju sällan man bara har problem i skolan". Han menar 

vidare att kompisar, självkänslan och det sociala nätverket påverkar det psykiska tillståndet 

hos ungdomar. Detta tolkar jag som att han menar det som är generellt för alla ungdomar, 

alltså även icke-adopterade.  

 

Skillnader mellan adopterade pojkar och flickor? 
Informanterna var överens om att det finns skillnader mellan utlandsadopterade pojkars och 

flickors problembild, dock inte stora. Det framkom att ungdomarna på Liahemmet formas 

efter varandra ganska mycket, och jag tolkar det som att de formas till det bättre av varandras 

erfarenheter, det vill säga att de kan lära sig av varandra hur de ska hantera olika situationer 

som de har hamnat i. Den skillnad som av personalen lyftes fram var att flickorna var mer 

introverta, det vill säga inbundna och slutna och att de var mer självskadebenägna framkom 

också. Men detta var generellt för alla flickor på hemmet, alltså inte något särskilt för de 
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utlandsadopterade. Anders såg skillnader hos flickor och pojkar allmänt på så sätt att fler 

pojkar omhändertogs: 

  

Intervjuare: Finns det några skillnader mellan pojkar och flickor? 
Anders: Ja, för det första så omhändertas ju mycket fler pojkar, generellt 
alltså. Det är inte bara adopterade. 
Intervjuare: Varför gör man det? 
Anders: Ja, varför gör man det? Det kan man undra. Det finns väl fler pojkar 
i fängelset också och på alla andra ställen också, så är det ju. Och flickor 
försöker man väl hitta andra lösningar för. Sen är ju pojkar mer våldsamma 
för det är ju ofta beteendeproblematik det handlar om. (Anders, 080225) 
 

Det som Anna menade skilde sig åt mellan adopterade pojkar och flickor, var att relationen 

till barnens mamma inte var bra, och det kunde yttra sig på olika sätt beroende på om man var 

pojke eller flicka:  

 

Killarna har ju ofta en svår relation till sin mamma, så kan det va… Och 
alltså flickorna har också en svår relation till sin mamma fast på ett annat 
sätt. Dom använder sin sexualitet till exempel […]. Alltså ofta blir dom 
sexuellt brådmogna, att dom använder det på ett utagerande sätt. (Anna, 
080225)  

  

Skillnader mellan adopterade ungdomars och icke-adopterade ungdomars 
problembild  
Informanternas åsikter gällande skillnader mellan adopterade ungdomar jämfört med icke-

adopterade ungdomar var de att det fanns vissa skillnader, dock inte i den utsträckning att 

behandlingen på hemmet skilde sig åt. Det som ansågs vara den största skillnaden för de 

adopterade ungdomarna var relationerna mellan barn och förälder. 

  

Alltså, en icke-adopterad kan ju ha bekymmer med mamma och pappa på 
olika sätt och så, eller den ena föräldern. Men det är mer infekterat i dom 
adopterades familjer när det väl har brustit. (Johan, 080225) 

  

Mats ansåg att det fanns en viss skillnad mellan de adopterade och icke-adopterade. Han drog 

den slutsatsen att det hade med de biologiska banden mellan barn och förälder att göra. Han 

menade att de band som redan fanns automatiskt i en familj med biologiska barn fanns inte 

riktigt på samma sätt i en adoptivfamilj: 

 

Vet inte vad hon heter, men hon har skrivit en bok som heter Blod är 
tjockare än vatten och i slutklämmen där så skriver hon nåt i stil med men 
det är nog så att blod är tjockare än vatten, men kärlek är tjockare än blod. 
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[…] När kärleken inte finns eller får möjlighet att växa till och utvecklas då 
finns ju ingen kärlek och inget blod, utan då är det bara vatten. (Mats, 
080225) 

  

Det Mats menar här är att det är de föräldrar som kan känna så som citatet visar, som kommer 

till Liahemmet med sina barn. Han menar att det uppstår kamp och kompromissovilja inom 

adoptivfamiljer. Det som saknas i de familjer som har biologiska barn kan vara basala brister, 

att de saknar familjekompetens. Han menar att dessa familjer kan - "vara lite hejsan hoppsan 

ibland, men de har ändå en feeling". Denna feeling som Mats utrycker finns alltså enligt 

honom inte på samma sätt i en adoptivfamilj. Detta är en återkommande uppfattning bland 

informanterna som anser samma sak, att den anknytning som sker automatisk i en biologisk 

familj inte finns i en adoptivfamilj. 

 

Ja, men det finns skillnader […], Nånstans finns det ändå en grundläggande 
anknytning i den familjen som är bestående. Jag tror inte att det är så lika, 
det blir inte lika dramatiska klipp liksom mellan barn och förälder som det 
blir i en adoptivfamilj. (Mats, 080225)  

  

Det finns alltså skillnader mellan adopterade ungdomar och icke-adopterade ungdomar enligt 

informanterna. Men jag drar den slutsats om att det handlar om familjeangelägenheter, och 

inte enbart på barnet i sig. Genom den utläsning jag gjort tolkar jag det som att det är 

föräldrarna mycket av problemen handlar om, alltså hur relationen mellan dem och deras barn 

fungerar. Det visade sig under en intervju att föräldern kan ha jobbat så ivrigt med att få den 

"rätta" anknytningen till sitt barn att det har gått till överdrift. 

 

Det kan ju handla om föräldrar som har längtat jättemycket efter att få barn 
och sen allt vad det innebär med utredningar och olika saker, och när man 
väl får barn så blir det så jättenära och intensivt […]. Och sen när den här 
puberteten sen kommer in, då kanske man inte hinner med och håller kvar, 
då tror jag det kan bli en jättekollision. (Johan, 080225)  

 

Johan som jag här citerade underströk att man inte ska tro att det är såhär i alla 

adoptivfamiljer, utan att han pratade utifrån sina egna erfarenheter från Liahemmet. Även 

Mats vill trycka på att det är de ungdomar från Liahemmet som dessa intervjuer baseras på. 

 

Alltså det är ju jätte många som det går bra för, och det är inte dom jag 
pratar om.[…] det är ju inte hela procent som kommer hit. Även om dom är 
överrepresenterade, starkt överrepresenterade, så är det inte ens en på hundra 
som kommer till ett behandlingshem […]. (Mats, 080225) 
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Behandling 
Behandlingen som Liahemmets ungdomar får först och främst är hjälp med att motverka de 

anknytningssvårigheter de har. För det är enligt informanterna det som är det centrala 

problemet. Sedan finns det fler problem som dyker upp på grund av de anknytningsproblem 

som ungdomarna har. 

 

Det är inte så att dom här ungdomarna är, egentligen är sjuka, det är inte så 
va, utan det är ett beteende som man i samhället inte tycker är helt okej. 
(Anders, 080225) 

  

För att behandlingen av ungdomarna ska få en bra start så får ungdomarna på hemmet en 

varsin KP (kontaktperson). Tanken med att ha en KP är att den personen ska vara den som 

ungdomen knyter an till. När det bestäms att en ungdom ska komma till hemmet så får den en 

KP. Ungdomen får sedan åka iväg till något mysigt ställe, exempelvis en stuga vid en sjö 

tillsammans med sin KP innan den flyttar till hemmet. 

 
 
[…] man åker iväg med sin KP och är borta minst två nätter och jobbar med 
olika delar, man kan jobba med livsbok till exempel, man kan jobba med 
nätverkskartor, med olika delar som man, där man försöker hitta ett sätt att 
lära känna varann, göra roliga saker ihop. (Anders, 080225) 

  

Syftet med det är som sagt att ungdomen ska lära känna och skapa band till sin KP. Det är det 

man på Liahemmet tror kan påverka beteendet. Det är som Anders uttrycker det:"ett bra 

hjälpmedel som gör att man kan jobba med beteendeproblem". KP:n är den person som alltid 

ska företräda ungdomen i fråga om möten med exempelvis föräldrarna, KP:n är den som 

ungdomen ska kunna lita på och delge sina bekymmer. Under tiden som ungdomen är på resa 

med KP:n så träffas föräldrarna i ett så kallat familjeteam där föräldrarna får anförtro sig om 

hur de känner att situationen är i dagsläget. Ett familjeteam är där en familjetearapeut 

tillsammans med föräldrarna till ungdomen samverkar för att hjälpas åt med de problem som 

finns inom familjen.  

 
[…] vi tycker det är viktigt att de är delaktiga i behandlingen och då åker vi 
hem till dom, oavsett var dom bor. För att lära känna dom och få kontakt. 
Dels för att få dom att känna att dom är med så att de inte känner att de blir 
överkörda […]. (Mats, 080225) 
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Behandlingen fortsätter sedan med att ungdomen bor på hemmet och får hjälp av såväl sin KP 

och genom att familjemöten genomförs regelbundet. Dessa möten syftar till att finna lösningar 

på det som föräldrarna, ungdomen och även socialtjänsten känner har gått snett. Socialtjänsten 

kommer in i bilden då det är de som placerar ungdomen.  

  

[…] familjeteamet får ett uppdrag från föräldrarna, vad dom vill att den här 
placeringen ska syfta till. Eleven gör ett uppdrag ihop med sin KP […]. Och 
sen får man ett formellt uppdrag från Socialtjänsten vad man ska jobba med. 
[…] Och sen använder man ju det här tillsammans sen i behandlingen. 
(Anna, 080227) 

  

Denna behandling fungerar ungefär på samma sätt för alla ungdomar på hemmet. För de som 

är adopterade finns dessutom en bok som kallas för Livsboken. Bokens syftar till att de 

adopterade ungdomarna ska jobba med sig själva och sitt ursprung. Boken är upplagd på ett 

sätt som man kan jämföra med en födelsebok, alltså en sådan typ där man fyller i sitt namn, 

var man är född, föräldrarnas namn och så vidare.  

 

Det är ofta existentiella frågor, det handlar mycket om dig själv och vad jag 
är bra på, vad tycker jag om och vad tycker jag om min mamma i Sverige 
och vad vet jag om min mamma från mitt ursprungsland? Mycket den typen 
av frågor. (Anna, 080227) 

 

Något som de adopterade ungdomarna får arbeta med utan att deras föräldrar är inkopplade är 

så kallad rotsökning. Rotsökningen går till på följandet sätt att ungdomarna får med hjälp av 

en personal att söka mer fakta om sitt ursprung, exempelvis mer information om sin mamma, 

om de har syskon och så vidare. Informationen nås med hjälp av olika adoptionsbyråer som 

en i personalen har kontakt med och det är många av de adopterade som har bott på 

Liahemmet som fått reda på ytterligare saker om sitt ursprung. Denna del av behandlingen är 

inte obligatorisk utan ungdomarna blir tillfrågade innan om de vill få reda på mer och det har 

visat sig att många vill det. Även om ungdomarna inte varit intresserade tidigare av sitt 

ursprung skapas ett intresse hos dem i och med att de få reda på att det går att få reda mer. 

Behandlingen är alltså som jag tolkar det inte annorlunda vare sig man är adopterad eller inte. 

Skillnaden är möjligtvis att de adopterade ungdomarna får jobba mer med sitt ursprung då det 

kan vara av betydelse för dem. Detta är som sagt inte obligatoriskt utan helt baserat på 

ungdomens egna intresse.  

  

  

 20



 

SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
Jag har i den här studien belyst utlandsadopterade barns och ungdomars psykiska och fysiska 

hälsa. Detta har jag gjort med hjälp av tidigare forskning om det aktuella ämnet och empiri 

grundad på intervjuer med personal på ett behandlingshem med fokus på utlandsadopterade 

ungdomar. Mina frågeställningar har först och främst handlat om utlandsadopterade 

ungdomars problembild, men jag har även belyst vad som uppges ligga till grund för det 

behandlingshem där mina informanter arbetar då jag finner det intressant att det finns ett 

speciellt fokus på utlandsadopterade ungdomars problembild där. 

 

Att ett speciellt fokus har lagts på utlandsadopterade ungdomar på behandlingshemmet 

uppges ha sin grund i den överrepresentation som dessa ungdomar har på andra 

behandlingshem i Sverige. Genom personalens egen forskning har denna procentuella 

dominansen konstaterats. Vad detta beror på kan i sin tur ha att göra med inströmningen av 

adoptivbarn under vissa perioder. Det har funnits tillfällen då behandlingshemmet endast haft 

utlandsadopterade ungdomar, och det är vad personalen själva tror är grundat på olika 

storlekar på årskullar.  

 

Informanternas kunskap har kommit från litteratur och även deras erfarenheter av adopterade 

ungdomar har bidragit till den kunskap de besitter. De vill understryka att deras utsagor inte 

gäller generellt för alla adopterade ungdomar utan endast för de som de har mött på 

behandlingshemmet. Informanternas uppfattning om adopterade är att de i stort är 

väluppfostrade och artiga, men det också kan finnas mycket som ligger under ytan. Det är 

sådant som kommer fram när de hamnar i tonåren och slår sig fria från föräldrarna. Detta kan 

då bli ett problem då adopterade ungdomar kan ha symtom av separationsångest. Därför kan 

frigörelsen bli mer dramatiskt i en adoptivfamilj då barnet har svårt att slå sig fri men så gärna 

vill det då det är naturligt i den åldern. Även föräldern kan ha svårt att släppa taget då den 

tidigare längtan efter barn inte har släppt, vilket medför en stark separationsångest hos 

föräldern på samma sätt.  

 

Det kom även fram att i en adoptivfamilj så kan relationen kännas stark, men egentligen är 

den ganska ytlig. Det kan ha att göra med ungdomens relationsproblem, men även det 

beteendeproblem som många av ungdomarna hade på behandlingshemmet. När barnet beter 

sig på ett sätt som inte accepteras av samhällets normer, så uppstår det konflikter inom 

familjen och även barnet utsätts för personliga slitningar. Ofta yttrar sig det genom att barnet 
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kan vara borta från skolan under långa perioder, rymmer hemifrån eller kan ha 

självskadebeteende. De adopterade ungdomarna kan, men har inte så ofta, hamnat i 

kriminalitet eller drogproblem. Det är ofta medelklass- och överklassfamiljer som adopterar 

och därför kan disciplinen vara av högre betydelse där och det medför att adoptivbarn har 

höga krav på sig att vara ordningsamma, menar informanterna i denna studie. Det uppstår då 

en kollision mellan förälder och barn, då barnet inte klarar av att leva upp till förväntningarna 

som föräldrarna har på dem. Det kan handla om exempelvis utbildning, föräldrarna har ofta en 

hög utbildning och vill givetvis att deras barn ska gå i samma fotspår. När detta sedan visar 

sig vara frånvarande i barnets egna framtidsutsikter så blir det ett brott inom familjen. Det kan 

även vara så att barnet vill, men helt enkelt inte kan då dennes förutsättningar inte varit 

densamma som föräldrarnas. Detta är enligt informanterna något som är viktigt. De menar att 

barnets tidigare erfarenheter, särskilt om man som adoptivbarn anlänt till Sverige vid senare 

ålder, exempelvis vid 6års ålder, inte har fått de grundläggande kunskaper och träning i att ta 

in nya färdigheter och därmed har svårt att utveckla denna besittning senare i livet.  

 

Hur samhällets förändringar kan ha påverkan för adopterades självbild kom också på tal under 

intervjuerna. Detta kom på tal då de utlandsadopterades etniska utseende kan vara avvikande. 

En av informanterna trodde att det kunde ha betydelse för de adopterades självförtroende då 

främlingsfientligheten i Sverige börjar trappas upp. Det kan då vara svårt för de adopterade 

med annan hudfärg att accepteras av många i samhället. Hur de adopterade reagerar på detta 

är svårt säga, då denna fråga var ganska ny för de informanter som jag förde den diskussionen 

med. Men man kan tro att de tar det extra hårt om man ser på exempelvis invandrare, då 

adopterade lever samma kultur som de infödda svenskarna och tänker och känner på samma 

sätt. Skillnaden är bara den hudfärg som adopterade kan ha. Det framkom i litteratur jag läst 

att många utlandsadopterade varit utsatta för rasistiska påhopp vilket inte framkom under de 

intervjuer jag genomförde. Om det möjligtvis kan vara så att de ungdomar på hemmet varit 

utsatta för det vet jag tyvärr inte. Det är ändå en viktig sak att lyfta fram då vi i samhället kan 

glömma bort den typen av främlingsfientlighet som tydligt framgår att den finns genom den 

tidigare litteratur jag läst. 

 

Jag har genom analysen funnit några intressanta saker som jag vill ta upp i denna 

diskussionsdel. Dels vill jag ta upp Livsboken som utformats av anställda på Liahemmet, 

sedan vill jag även ta upp den rotsökning som genomförs för ungdomarna. Livsboken var 

något som jag fick ta del av när jag besökte Liahemmet och utformningen av den var som en 
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vanlig bok. Den tog upp frågor som liknade en fyll-i- bok som nyblivna föräldrar har till sina 

barn. Exempel på frågor var: Var kommer jag ifrån? Vad tycker jag om min mamma i 

Sverige? Vad vet jag om min biologiska mamma? Jag reagerade på dessa frågor och blev 

fundersam på varför just utlandsadopterade ska jobba med sådana frågor. Boken används 

enbart av de som är utlandsadopterade och de ska arbeta med sig själva och sitt ursprung då 

personalen på Liahemmet anser att det är viktigt för deras behandling. Ursprungsfrågor hos de 

utlandsadopterade ungdomarna är väldigt vanligt enligt informanterna och därför måste dessa 

frågor tas upp, anser de. 

 

Även rotsökningen som ungdomarna kan bli erbjudna ger dem svar på ursprungsfrågor. Detta 

är dock inte något som deras adoptivföräldrar få delta i. Anledningen till det framkom inte 

under någon intervju. Även detta skapade funderingar hos mig då jag inte förstod varför 

ungdomarnas adoptivföräldrar inte skulle få ta del i deras barns rotsökning. Det kan bero på 

att ungdomarnas relation till adoptivföräldrarna inte var bra och ungdomarna kanske ville ha 

något för sig själva som inte deras föräldrar hade del i. Men vad säger adoptivföräldrarna om 

detta? Anser de att deras barn behöver den rotsökning som Liahemmet erbjuder? 

Informanterna ansåg inte att det fanns någon större skillnad mellan icke-adopterade ungdomar 

och utlandsadopterade ungdomar. Samtidigt konstruerar man genom rotsökningen viss 

skillnad mellan dessa två typer av ungdomar. Det visade sig att de utlandsadopterade 

ungdomarna som var på hemmet var väldigt intresserade av sitt ursprung och ville veta mer. 

Kanske för att kunna finna sin rätta identitet. Kanske för att kunna släppa sitt ursprung och 

fortsätta sitt liv som adopterad. Dessa frågor är svåra att besvara då de är väldigt individuella. 

Å en a sidan tror jag att användningen av Livsboken och rotsökningen kan påverka 

ungdomarnas tankar om att de inte passar in eller att de inte hör hemma här. Å andra sidan 

kan det kanske förbättra deras arbete med sig själva. Det är svårt att veta vad som är rätt, men 

eftersom ungdomarna innan de kommer till hemmet tydligen har problem med anknytning till 

sina adoptivfamiljer, kanske känner att de inte hör hemma där, utan vill tillbaka till sitt 

ursprung. Då är ju rotsökningen ett sätt för dem att nå sin identitet lite mer. Även att få 

ytterligare information kan vara tillräckligt, enligt informanterna.  

 

Informanterna i den här studien hävdade att skillnaderna mellan utlandsadopterade ungdomar 

och icke-adopterade ungdomar inte var stora. Trots deras uppfattningar visar ändå mitt 

resultat på att man ändå kan se att en viss skillnad görs genom behandlingsformen – något 

 23



 

som skulle kunna uppfattas som en form av särbehandling i och med att det i den ingår 

moment som bara riktar sig och är till för adopterade ungdomar. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
  
Intervjuguide 
 
 
Behandlingshemmet: 
 
*Kan du berätta om behandlingshemmet – när det öppnades, varför det grundades och så 
vidare. 
 
Jag vill veta: Hur länge hemmet har funnits, vad syftet med hemmet var från början och om 
det har skett några förändringar, dvs. om det alltid har varit ett hem avsett för adopterade 
ungdomar eller om den profilen tillkommit senare. Jag vill också veta vad som ligger till 
grund för att ett särskilt fokus finns på adopterade barns problembild och om detta hem är det 
enda som har en sådan profil.  
 
*Kan du beskriva hur hemmet är organiserat idag – när det gäller exempelvis hur många barn 
ni tar emot, om det finns olika avdelningar, vilken typ av problem ungdomarna har osv.  
 
Jag vill veta: Hur många barn som bor på hemmet, vilken åldersgrupp som innefattas, 
fördelningen mellan pojkar och flickor, andelen adopterade ungdomar, varför ungdomarna är 
där och vilken hjälp hemmet kan erbjuda dessa ungdomar.  
 
Personal  
 
*Kan du berätta varför du har valt att arbeta på det här behandlingshemmet? 
 
Jag vill veta: Hur informanterna ser på sitt yrke och sina arbetsuppgifter, om det finns ett 
specifikt intresse av att jobba med adopterade och vad det då i så fall grundar sig på.  

• Vad finns det för olika typer av kompetens när det gäller personalen, hur är samarbetet 
upplagt?  

 
Jag vill veta: Hur stor personalstyrkan är, vilka yrkesgrupper som finns företrädda på hemmet 
och hur samarbetet mellan dem är upplagt. Jag vill också veta om det de anser att speciell 
kompetens behövs när det gäller de adopterade ungdomarna.  
 
Ungdomarna 
 
*Hur många platser för adopterade ungdomar finns det på det här hemmet? 
 
*Kan du berätta vad det är för problembild som de adopterade ungdomarna har? Finns det  
några skillnader mellan pojkar och flickor, och i så fall vilka? 
 
*Finns det några skillnader när det gäller adopterade ungdomars problembild i förhållande till 
de andra ungdomarna, och i så fall vilka? 
 
Jag vill veta: Hur problembilden kring de adopterade ungdomarna på behandlingshemmet ser 
ut, om det anses finnas några skillnader mellan pojkar och flickor, om det anses finnas någon 
skillnad mellan adopterade och ickeadopterade barns problembild och i så fall vad 
informanterna anser att dessa skillnader beror på.  



Bilaga 2 Missiv 
  
Till berörd personal på ***** behandlingshem  
 
Hej! 
Jag heter Maria Persson och studerar vid Lärarprogrammet, Campus Norrköping, Linköpings 
universitet. Under våren kommer jag att arbeta med mitt examensarbete. Syftet med den 
uppsats jag ska skriva är att belysa problembilden kring internationellt adopterade ungdomar. 
Mitt intresse bottnar i den skildring av internationellt adopterade ungdomars psykiska ohälsa 
som ofta återfinns i medierna – något som också uppmärksammats i ett flertal vetenskapliga 
rapporter.  
 
Anledningen till att jag kontaktar Er är att jag vill diskutera möjligheten att få intervjua fyra 
till fem personer som har erfarenhet av att jobba med internationellt adopterade ungdomar 
som av någon anledning har problem i sin vardag.  
 
Intervjuerna beräknas ta mellan 45 - 60 minuter. För att få ett användbart material kommer 
intervjuerna att bandas och transkriberas. Insamlingen och redovisningen av intervjuerna 
kommer att ske med hänsyn till de forskningsetiska riktlinjerna inom humanistisk- och 
samhällsvetenskaplig forskning, vilka är information, samtycke, konfidentialitet och 
nyttjande. Det innebär att deltagarna kommer att få information kring studiens syfte, att de 
kan avböja eller avbryta deltagandet om de så önskar, att uppgifter som lämnas kommer att 
behandlas konfidentiellt och att det insamlade materialet endast kommer att nyttjas inom 
ramen för mitt examensarbete.  
 
Vill ni veta mer om studien kan ni kontakta mig eller min handledare: 
marpe849@student.liu.se 
(Maria Persson)  
anian@isv.liu.se (Fil dr Anita Andersson, handledare)  
 
Vänliga hälsningar 
Maria Persson 
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