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Sammanfattning 
 

 

Titel: Är blod tjockare än vatten? En kvalitativ studie om familjen och den biologiska betydelsen. 

Författare: Lotta Nilsson 

 

Syftet med denna studie har varit att ta reda på om och i så fall varför det är så viktigt för individen 

att känna till sina biologiska föräldrar. Utgångspunkten har varit personer som vuxit upp med den 

ena av sina biologiska föräldrar och träffat den andre biologiske föräldern först som vuxen. Jag har 

valt att titta på vad som händer i detta möte och hur olika inblandade reagerat och påverkats av 

detta. Vad som styr och formar individen/gruppen, såsom media, familjepolitik, sociala 

konstruktioner med mera och vad som anses ”rätt” förfarande i en viss kontext, samt på olika nivåer 

lyfts och diskuteras. Studien är av kvalitativ karaktär med semistrukturerade intervjuer av sex 

stycken informanter varav jag själv ingår. Därför blir uppsatsen en autoetnografi då min egen 

historia och mina erfarenheter lyfts in och analyseras tillsammans med mina informanters. 

Resultaten visar på en mångfacetterad bild där slutsatsen jag drar är att det biologiska spelar en 

viktig roll för förälder och barn-relationen men kanske av andra orsaker än vi hittills trott. Det krävs 

vidare ett socialt sammanhang med en vardag för att denna relation ska växa samman och bli till 

något betydelsefullt.  
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Abstract 
 

 

Titel: Is blood thicker than water? A qualitative study of the family and the biological significance. 

Author: Lotta Nilsson 

 

The purpose of this study has been to investigate whether, and if so, why it is so important for 

individuals to get to know their biological parents. The point of departure has been people who have 

grown up with one of their biological parents and met the other biological parent only as an adult. I 

have chosen to look at what happens in this meeting and how the people involved reacted and were 

affected by this. What controls and shapes the individual/group, such as the media, family-policy, 

social structures and what is considered proper procedure in a certain context and at different levels 

will also be discussed. The study is qualitative with semi-structured interviews with six informants, 

myself included. Therefore, this thesis will be an auto-ethnography as my own history and my 

experience is lifted and analysed together with my informants’. The results show a multi-faceted 

picture where the conclusion I draw is that the biological plays an important role for the parent- and 

child-relationship but perhaps for other reasons than we have previously thought. It further requires 

a social context on a day to day-basis for this relationship to become something significant and 

deep. 
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Förord 
 

 

Att göra denna studie, skriva denna magisteruppsats, har inte främst handlat om att tillgodogöra sig 

poäng för att ta en examen. Tvärtom har detta varit en resa, yttre såväl som inre. En resa 

tillsammans med mina fem informanter, Viktor, Maria, Kerstin, Adam och Karin, för att förstå den 

komplexa betydelsen av en familj, vad som händer med den som står utanför eller delvis åtminstone 

och att hitta sig själv i allt detta kaos. Jag har lärt mig så otroligt mycket av att lyssna på er och jag 

hoppas att detta, mitt lilla bidrag, ska tillföra både er och du som läsare av texten något ni kan ha 

nytta av. Tack för att ni ville bli en del av denna resa! Tack till dig Åsa Nilsson Dahlström, världens 

bästa handledare, för dina kloka råd och uppmuntrande tillrop när skrivarångesten lagt sig som ett 

mörkt täcke över mig. Skulle någon vilja skriva till mig med tankar som dykt upp efter läsningen, 

för att förmedla sina egna erfarenheter eller om något annat så hittar ni mig här: 

elottanilsson@hotmail.com 
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Inledning 
 

 

Första gången jag blev medveten om, åtminstone i någon form, att jag hade en pappa, var jag bara 

några år gammal. Vi skulle flytta och min mamma höll på att städa ur en garderob när hon hittade 

ett par ljusbeigea strumpor. Jag kan ännu se strumporna framför mig. De var tunna och lite silkiga, 

av en annan sort än de få män jag träffade på under mina uppväxtår brukade använda. Det var 

sådana strumpor som ”jugoslaviska” män bar och min pappa var just det ”jugoslav”1. Jag minns att 

mamma inte alls var glad när hon hittade strumporna och är inte säker på om hon sa något speciellt 

mer än att hon mumlade något om ”din pappa”. Från och med denna stund förstod jag att även jag 

hade både en mamma och en pappa. 

 

Vi hade ett gammalt fotoalbum hemma med bilder av mormor och morfar, av mina kusiner, mostrar 

och morbröder, av vänner och bekanta. Det var fotografier som visade upp viktiga bemärkelsedagar, 

ofta någon som fyllde jämt och ville visa upp alla de vackra blomster som personen hade fått. Andra 

bilder föreställde familjens nya bil eller någon avlägsen släkting som kom på besök. Bland dessa 

fanns även några få fotografier av min pappa, ett där han satt med en likadan hatt som Humphrey 

Bogart brukade bära, nerdragen över pannan. På ett annat stod han tillsammans med mamma och en 

ung man. Han var lång och stilig och hade tjockt, blåsvart hår. Mina släktingar brukade berätta 

historier om honom, hur han gärna spelade dragspel och dansade, att han var en riktig kvinnokarl, 

men också lite mindre positiva saker som att han bar pistol och hade gjort olagliga ting. Det var en 

mångfacetterad bild jag fick och jag sög i mig vartenda ord och bad dem berätta gång på gång om 

vem min pappa var. Då visste jag inte att det skulle ta över fyrtio år innan jag skulle få träffa 

honom. Jag förstod inte då hur det jag längtade efter så innerligt skulle komma att påverka mig på 

så många sätt och hur komplext det skulle komma att bli den dagen vi äntligen stod där öga mot öga 

på en restaurang ovanför Serbiens huvudstad Belgrad. Att möta denna främmande man som på 

pappret var min far, men i verkligheten såg ut som en främling var en mycket märklig händelse. 

Alltsedan detta scenario utspelades har jag befunnit mig i en ständigt pågående identitetsprocess 

med frågor som gång på gång gör sig påminda: ”Vart hör jag hemma nu?”, ”Vem är jag?”, ”Vad har 

min nya, min gamla familj och andra för förväntningar på mig och jag på dem?”. Frågorna tystnar 

aldrig och samtidigt observerar jag att det händer mycket i min omgivning. Min ”gamla” familj är 

                                                 
1 Under 1950-talet till 1960-talets slut var den stora arbetskraftsinvandringen i Sverige. Det var brist på 

arbetare inom främst industrin och man rekryterade arbetskraft från Syd- och Mellaneuropa. Under den senare delen av 

1960-talet toppade arbetsinvandring från det forna Jugoslavien statistiken med konkurrens från bland annat Finland men 

även andra nordiska länder. Mellan perioden 1951-1970 registrerades över 600 000 inflyttade utländska medborgare. Ett 

stort antal av dessa valde senare att flytta tillbaka till sina ursprungsländer (Statistiska Centralbyrån, 2004:5)  
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orolig att jag ska byta grupp, min ”nya” familj förväntar sig att jag nu ska vara en del av dem fullt 

ut. Främmande människor hör jag säga ”Hon är en av oss” och med detta menar de att jag är 

”jugoslav”. Jag vill ta reda på vad som händer med individen och dennes omgivning när en 

biologisk förälder som tidigare inte funnits med i bilden dyker upp på scenen. Varför verkar det vara 

så viktigt, åtminstone i Väst, att hitta sina biologiska föräldrar? Varför är det så samtidigt som den 

”sociala” familjen anses enligt de flesta vetenskaper idag, vara den som formar individen, som 

internaliserar gruppen och samhället den lever i, varpå den även agerar enligt de kulturella normer 

som finns där. Kanske hänger vi kvar vid en mall som förmedlar vikten av kärnfamilj och biologisk 

familj trots alla de nya konstellationer som blir allt vanligare idag. Samtidigt har modern 

reproduktionsteknologi gjort enorma framsteg som medför att en rad nya släktkonstellationer blivit 

möjliga som att föda sin egen tvilling (Lundin och Åkesson, 2000). Snowden et. al (1983:34) menar 

att det krävs minst tio olika begrepp för att klargöra vad en mor och far innebär i modern tid. Man 

kan vara en genetisk mor, en födande- eller social mor och den som är allt kallas för den 

”fullständiga” modern eller fadern och teknologin fortsätter att utvecklas. Samtidigt med denna 

utveckling har vi fastnat i något historiskt viktigt, att känna till våra rötter. Media förmedlar 

budskapet till oss genom olika tv-program där adopterade söker sina biologiska föräldrar, eller som 

i mitt fall bara den ena. Andra program går längre tillbaka historiskt och förmedlar en bild av att 

man är sina förfäder. Identitet blir detsamma som rötter och utan sina rötter kan man aldrig bli 

riktigt hel (Frello, 2011). 

  

Syftet med denna studie är att ta reda på om och i så fall varför det är viktigt för individen att känna 

till sina biologiska föräldrar, men också vad som händer vid mötet och hur det utvecklas. Vad 

händer med de människor som är direkt inblandade, t ex barnet och föräldrarna, men även med de 

som står långt utanför, i periferin. Hur blir deras reaktion, för en reaktion verkar det bli på ett eller 

annat sätt. Vad händer med identiteten och varför verkar det som om biologiska föräldrar är de som 

lägger grunden till vem man kommer att bli, även om man aldrig träffat personerna? Dessa 

funderingar har formats till mer formella frågeställningar: 

 

 Är blod tjockare än vatten? 

 Vad händer med identiteten när man möter den biologiska föräldern? 

 Vad skapar bandet som förenar en förälder med barnet? 
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Metod - Etik - Informanter 
 

Metod 

 

 

För denna studie anser jag att kvalitativ analys lämpar sig bäst. Enligt Larsson (2006:10) torde dess 

äldsta form springa ur hermeneutiken med tolkning främst av bibeltexter men som under 1900-

talets början kom att innefatta även tolkning av [… handlingar, symboler, samhälleliga företeelser 

och mycket annat av det som faller inom ramen för humanvetenskaperna] (Hartman, 1998:95). Den 

hermeneutiska forskningsprocessen är att föredra där tolkning av händelser, handlingar och 

fenomen är själva kärnan i metoden (Bryman, 2011). Den hermeneutiska cirkeln (Larsson, 1986:10) 

eller spiralen beskriver på ett tydligt sätt tillvägagångssättet i denna metod där ny kunskap, nya 

möten och erfarenheter ständigt leder fram till nya tolkningsansatser. Hermeneutikens ursprung står 

att finna i fenomenologin (Björkqvist, 2012) vars syfte är att beskriva människors upplevelser av 

olika fenomen, känslor såväl som av mer intellektuell karaktär (Larsson, 1986:11). Genom 

semistrukturerade djupintervjuer vill jag ge en beskrivning av hur mina informanter faktiskt 

uppfattar världen. Studien antar ett induktivt förhållningssätt där generella och breda 

frågeställningar startar processen. Detta sätt kräver en teoretisk öppenhet och det är vad som händer 

i empirin som blir styrande vilket också kan få konsekvensen att forskningsfrågan kan komma att 

förändras under processens gång. Hur induktivt det är går alltid att ifrågasätta. Björkqvist (2012) 

lyfter här ett varningens finger och menar att ”T.o.m. vid s.k. fria intervjuer ställer man kanske sina 

frågor utgående från någon omedveten hypotes”(ibid:27). Som ett försök att komma ifrån detta 

valde jag därför att låta mina informanter få inleda samtalet med att berätta om när de föddes, hur 

situationen såg ut då. Samtliga informanter var vänliga nog att ge sitt godkännande till att spela in 

samtalen vilket har underlättat och medfört en ökad chans till att information inte faller bort utan 

blir så exakt som möjligt. Samtalen eller intervjuernas duration har varierat i längd. Den kortaste 

varade i ca 2 timmar och den längsta bestod i flera återkommande samtal under några dagar då jag 

fick möjlighet att vistas i informantens egen miljö.  

 

 

Denna studie kommer att bli en autoetnografiskt skriven text där min egen berättelse får ta plats på 

scenen tillsammans med fem modiga informanter som låtit mig få ta del av deras berättelser. Jag har 

tillbringat över 40 timmar med att titta på program som ”Spårlöst”, från både Sverige, Norge, 

Danmark, Storbritannien och USA, men har även samlat erfarenheter från samtal med personer vars 

släktingar och vänner delar informanternas historia. När jag först började mitt sökande av 
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informanter vände jag mig till redaktionerna för Spårlöst i både Norge, Danmark och Sverige, men 

med mycket litet resultat. Flera av programmen skulle läggas ned och det gick inte att få någon 

kontakt längre med ansvariga. Ett tag såg det riktigt hopplöst ut att hitta någon informant varpå jag 

utökade mitt sökande till sociala medier där jag bland annat skickade ut en förfrågan inom mitt eget 

nätverk via Facebook. Jag pratade med alla jag träffade på, kollegor, grannar, vänner och bekanta. 

Sakta, men säkert, började det dyka upp personer i min omgivning som kände någon som skulle 

kunna bli min informant. Jag hittade 5 personer från olika platser i Sverige och bara en av dessa låg 

utanför mitt eget nätverk. Efter att jag påbörjade mina intervjuer har säkert lika många dykt upp 

som delar en liknande historia och som stämmer in på de kriterier jag satte upp för mina 

informanter: 

 

 Personen ska ha sökt efter och hittat sin biologiska förälder 

 Personen ska ha växt upp med endast den ena biologiska föräldern 

 Det ska ha gått minst ett år sedan personen fick kontakt med den försvunna 

biologiska föräldern 

 

Jag valde att göra ett undantag då en av mina informanter kom att växa upp med sin biologiska 

mormor när hennes biologiska mamma gick bort. Hon har ändå alltid känt till den delen av sin 

biologiska familj. 

 

Parallellt med att jag intervjuat mina informanter har samma frågeställningar ställts till mig själv 

och mina erfarenheter som varit upprinnelsen till denna studie. Denna metod, autoetnografi, kan 

enligt Chang et al (2012) delas upp i en autobiografisk och en etnografisk del. Den förra handlar om 

studiet av ”självet” medan den senare är studiet av en kulturell grupp. Autoetnografi är även den en 

kvalitativ forskningsmetod och Chang et al (2012) menar att denna metod möjliggör för forskaren 

att använda data från sina egna livs historier som är en del av ett större sociokulturellt sammanhang 

och på så vis få en ökad förståelse för samhället via självet. Att använda sina egna berättelser 

innebär enligt Chang et al (2012) att man öppnar upp fönster mot världen genom vilka man sedan 

gör tolkningar av sammanhanget mellan självet och världen och hur dessa påverkar varandra. Det 

finns fördelar såväl som nackdelar med en sådan metod. Flera kritiker anser den inte håller måtten 

vad gäller validitet. Anderson (Anderson 2006 i Chang et al 2012) insisterar därför på att alltid 

samla in data från andra informanter samtidigt som man använder sin egen erfarenhet och 

berättelse. Risken finns att bli hemmablind och färgas i allt för stor skala av de egna erfarenheterna. 

Detta är ett ofta återkommande problem, särskilt när man väljer att studera den egna gruppen 

och/eller kulturen. Här blir man både deltagare/informant och forskare på samma gång. Reed-
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Danahay (1998) lyfter i sin bok Auto/Ethnography. Rewriting the self and the social flera olika 

aspekter kring temat. Att ställa sig frågorna ”Vem talar, för vem och hur?” är viktigt inom forskning 

generellt menar hon (ibid:3). Författaren ställer sig positiv till autoetnografi och menar att man 

många gånger anser ”the insiders” röst vara mer autentisk än den som står utanför och observerar 

(ibid:3). Samtidigt, säger hon, handlar det om att kunna överskrida (transcend) gränserna mellan 

sina egna föreställningar och världen. För att lära mig mer om hur denna metod används i praktiken 

har jag läst flera studier där forskaren valt att skriva autoetnografiskt. Bland dessa återfinns 

Bethany-Alicia Tipping-Balls kandidat-uppsats om Jedward och ”fandom” (2014) samt Shahram 

Khosravis auto-etnografi om hans flykt till Sverige ”Illegal traveller” (Khosravi, 2010).  

 

Att intervjua andra personer i ett ämne som betyder så mycket för mig själv har inte varit helt 

enkelt. Det finns flera fördelar när man samtalar med en annan person som upplevt liknande saker, 

någon som delar dina erfarenheter. Dels kan det vara enklare på ett sätt då man inte behöver förklara 

allt i detalj. Det är också enklare att förstå vad personen menar. Samtidigt så finns en klar risk med 

att tro att man ”talar samma språk”, att man har förstått något outtalat då det faktiskt skulle kunna 

vara tvärtom. Det är även lätt att man missar information, att förbise saker eller ta för givet istället 

för att fördjupa sig och kontrollera en extra gång att man verkligen förstått vad den andre syftar på. 

För att kringgå detta försökte jag därför ha med dessa riskfaktorer i mitt medvetande och flera 

gånger under varje intervju göra en sammanställning på hur jag tolkat det som sagts så långt. Jag 

försökte så långt det var möjligt att inneha en utanför-roll där jag var forskaren, den som försökte 

förstå och ville undersöka hur informanten såg på olika saker. Men jag erkänner att det emellanåt 

inte var helt lätt. Jag är samtidigt en vanlig människa under tiden som jag försöker inta en annan 

roll, informant och forskare i en och samma person. Det fanns tillfällen när jag i efterhand upptäckte 

hur jag sveptes med av informantens berättelse och gled över på min egen. Hur jag jämförde mina 

känslor, min historia med berättarens. Detta var en parallellt pågående process som jag var tvungen 

att se upp med. Fördelen med att spela in samtal och att ställa så öppna frågor som möjligt är att det 

finns utrymme för berättaren att lyfta fram sin historia och för mig att titta tillbaka på det som sagts 

mer än en gång. Detta var till stor hjälp då jag också hade möjligheten att ta kontakt igen och ställa 

nya frågor över telefon eller via mail om jag kände att jag missat något väsentligt eller blundat för 

det på grund av mitt eget känsloliv.  

 

Jag var noga med att berätta om mig själv i ett inledande samtal som förbigicks av den längre 

intervjun. Jag beskrev i korta drag min egen historia, att jag varit med i Serbiens ”Spårlöst” och där 

sökt efter och hittat min far. Det tror jag gjorde det lättare för mina informanter att öppna sig när vi 

sedan sågs. Att öppna mig inför dem och visa mig sårbar kan ha medfört att de vågade öppna upp 



 6 

och berätta sina historier. Samtidigt var det viktigt för mig att när vi väl satt i själva intervjun låg 

fokus på deras berättelse och inte min egen. Jag tror och framförallt hoppas jag att mina informanter 

upplevde intervjuerna som positiva. Jag har fått detta bekräftat av några. För en av informanterna, är 

jag av uppfattningen, att det gjorde personen gott att få öppna sig och prata om sitt liv och det svåra 

den har varit med om. Janet Carsten (2000) lyfter just detta i sin studie om adoption, vikten av att 

sätta ord på sina minnen för någon utomstående ”… both telling these stories and having them 

listened to is constitutive of the process of rearranging the past to assert one’s own creative control 

over events shaped by others” (ibid:698) Det läsaren får ta del av i denna studie är ju trots allt bara 

en bråkdel av allt som kom fram under dessa fina, djupa och förtroliga samtal. Därför har en av de 

största svårigheterna bestått i att sålla och ta beslut om vart fokus bör ligga och vad man ska ta med 

i sin text. Informanterna spelar en så pass viktig roll att jag hade önskat att det funnits utrymme för 

mycket mer. 

 

 

Etiska perspektiv 

 

 

Forskningsetik, det vill säga de uppförandekrav som ställs på den som forskar, är förankrat i 

samhällets etiska normer (Vetenskapsrådet, 2011). Mycket handlar om transparens, att vara öppen 

med sina metoder, resultat och forskning. Det handlar i lika stor utsträckning om att tala sanning 

och att sträva efter att inte skada någon. Därför handlar en viktig del av forskningsetiken om hur 

man behandlar sina informanter. Även i de fall ett projekt enligt etikprövningslagen inte har kravet 

på sig att prövas i en nämnd bör ändå forskningsetiska kodexar tas i beaktande (ibid). Det kan till 

exempel röra information, det vill säga att informera om syftet med själva studien och hur den 

kommer att användas. Samtycke och anonymisering är andra viktiga delar som lyfter möjligheten 

att få vara anonym om så önskas och att det alltid går att hoppa av en studie innan den har 

publicerats.  Det är viktigt att informanten känner sig trygg med det han/hon berättar. Därför kan 

man även erbjuda sina informanter att få läsa igenom texten innan den publiceras för att stärka 

kvaliteten på det insamlade materialet genom att öka trovärdighet men kanske främst för att 

informanten ska få möjlighet att ta tillbaka uttalanden som han/hon upplever inte stämmer. Andra 

aspekter som ligger utanför Vetenskapsrådets principer handlar om vilken miljö man väljer att 

träffas i för intervjun för att skapa ett tryggt och positivt klimat som ökar chansen att informanten 

öppnar sig under intervjun (Kvale & Brinkman, 2009).  
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Under metod beskrev jag en del av mitt tillvägagångssätt när jag tog den första kontakten med 

informanterna. Förutom att beskriva vem jag var, syftet med intervjuerna och uppsatsen, samt min 

egen erfarenhet tog jag även upp min syn på anonymitet. För mig är det viktigt med anonymitet 

oavsett om det rör sig om en mindre uppsats, en artikel eller ett större sammanhang. När en text ska 

gå i tryck finns alltid en möjlighet att personer som står informanten nära kan läsa den. Framförallt 

när det handlar om komplicerade saker där många människor är inblandade och påverkas blir det av 

än större vikt att försöka skydda de inblandade. Av samma anledning valde jag även bort att ta med 

information om var personerna bor då denna fakta dessutom inte tillför något väsentligt till studien. 

Det var också viktigt att informera om vad uppsatsen ska användas till och vem som har tillgång till 

det inspelade materialet, vilket var endast jag själv, samt att materialet skulle förstöras efter 

transkribering. När uppsatsen nått ett tillräckligt färdigt resultat skickades den ut till varje informant 

för att ges möjlighet att komma med invändningar men även för att ta del av resultatet som deras 

engagemang och bidrag lett fram till. För mig var och är det viktigt att alla som medverkar också 

ska känna en delaktighet i det som producerats hela vägen i mål. Det är ju till syvende och sist tack 

vare dessa människor som uppsatsen förfärdigats.  

 

I mitt nuvarande arbete som handledare på ett boende för ensamkommande flyktingbarn är det 

vanligt med förtroliga samtal, möten där barnen sätter ord på känslor och svåra upplevelser. Jag har 

fått chansen att träna mig i denna konst samtidigt som jag försöker analysera resultatet av samtalet. 

Detta har lärt mig otroligt mycket, men jag är långt ifrån fullärd. Dock har min erfarenhet lärt mig 

att det är viktigt med miljön man träffas i, den bör förmedla en trygg känsla hos individen. Därför 

lät jag informanterna välja var de ville att vi skulle ses och var noga med att informera om ungefär 

hur lång tid samtalet beräknades ta. Då ämnet vi har lyft lätt väcker känslor av olika slag och, av 

egen erfarenhet, tar mycket energi är det viktigt att göra små pauser om situationen kräver detta. Det 

svåraste var själva inledningen då jag förvisso pratat med samtliga informanter över telefon, men 

det är något helt annat att mötas öga mot öga och skapa tillit. Tillit hör ihop med alla de punkter jag 

lyft tidigare i texten och utan tillit och förtroende tror jag det blir svårt att få till ett bra samtal.  

 

 

Presentation av mina informanter 

 

 

Här följer en kortare presentation av mina informanter med lite information om personens 

ungefärliga ålder, vem man vuxit upp med, när sökandet efter den biologiska föräldern började, när 

mötet skedde och hur kontakten ser ut idag. Det kommer att framgå om den biologiska föräldern 

man inte haft kontakt med är född utanför Sverige och/eller är bosatt i ett annat land då detta 



 8 

kommer vara relevant för hur frekvent kontakten är idag. Då jag kommer vara en av informanterna 

finns jag med som nummer sex och är den enda som står med sitt riktiga namn. 

 

1) Karin är född på 1960-talet. Hon är uppvuxen med sin biologiska mamma samt sin 

styvpappa och ett yngre halvsyskon. Hon fick vetskap om sin biologiska pappa när hon var 

18-19 år gammal. Det var också då det första mötet med honom sker och hon får veta att 

hon även har två halvsyskon på den sidan av familjen. Hon har idag en mycket fin kontakt 

med sin biologiska pappa och halvsyskonen. 

 

2) Maria är född på 1980-talet. Hon växte upp med sin mormor och hennes man under de 

första åren. Därefter enbart med mormodern som även adopterar henne. Hennes biologiska 

mamma går bort när hon är mycket liten. Det är hennes biologiska pappa som tar kontakt 

med henne när hon är vuxen. Hon får då veta att hon har två halvsyskon på pappans sida 

som är adopterade. Hennes biologiska pappa är från Danmark. Idag har hon ingen kontakt 

med honom då även han avlidit. När jag refererar till Marias mormor som på pappret och 

även för Maria blev hennes adoptivmamma, kommer jag kalla henne för mormor. 

 

3) Viktor är född på 1960-talet och växte upp med sin biologiska mamma, en styvpappa samt 

yngre och äldre halvsyskon. Dock skiljer sig mamman senare och han fortsätter bo med 

henne och halvsyskonen. Hans biologiska föräldrar är båda av finskt ursprung och pappan 

bor kvar där. Viktor söker efter sin pappa i omgångar, men hittar honom först för några år 

sedan och får då veta att han har fler halvsyskon på pappans sida. Han har ingen kontakt 

med sin pappa idag, men däremot med sina halvsyskon. 

 

4) Adam är född på 1980-talet i ett afrikanskt land. Han växer upp i Sverige med sin biologiska 

mamma och sin styvpappa, ett yngre halvsyskon plus styvpappans två äldre barn. Han söker 

efter sin biologiska pappa i omgångar men det är först när han får hjälp av tv-programmet 

”Spårlöst” som han hittar honom. Han får även veta att han har många, både äldre och 

yngre, halvsyskon på pappans sida. Han har nästan ingen kontakt med den sidan av familjen 

idag bortsett från några av bröderna. 

 

5) Kerstin är född på 1960-talet och har växt upp med sin biologiska pappa och sin 

styvmamma samt en helbror och en yngre halvsyster. Hon söker efter sin biologiska mamma 

när hon är i 18-årsåldern och kontaktar henne via brev, men får då inget svar. De träffas 

första gången när hon är 20 år. Idag har de en sporadisk kontakt och hon har även fått veta 
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att hon har två halvsyskon på mammans sida som hon har lite kontakt med. Mamman bor i 

ett sydeuropeiskt land. 

 

6) Lotta är född på 1960-talet och är uppvuxen med sin biologiska mamma. Hon söker efter sin 

biologiska pappa flera gånger men det är först när hon får hjälp av det serbiska tv-

programmet ”Sve za ljubav” motsvarigheten till Sveriges ”Spårlöst”, som hon hittar honom. 

Hon får även veta att hon har ett yngre och ett äldre halvsyskon på pappans sida. Pappan är 

från Serbien där han också bor. Idag har de en sporadisk kontakt. 

 

 

Kommentar till tidigare forskning och teori 
 

 

När mitt sökande av tidigare forskning startade kunde jag inte hitta någon som var direkt kopplad 

till min egen situation, att vara uppvuxen med endast en biologisk förälder och träffa den andra 

biologiska föräldern först som vuxen. Vad som fanns var främst forskning och studier inom 

adoption. Allt från juridik till etik, psykologi, sociologi och antropologi. Flera forskare som följt 

adopterade under deras sökande av sina biologiska föräldrar ville främst undersöka hur den 

adopterade, adoptivföräldrarna och de biologiska föräldrarna, oftast modern, upplevde sökandet, 

valet att adoptera/ adoptera bort samt återföreningen. Det fanns likheter med min egen upplevelse 

men flera bitar anser jag saknades som vad som händer med identiteten när man väl har funnit den 

biologiska föräldern. Den mesta forskningen som var gjord inom ämnet för adoption handlade om 

perioden från det att adoptionen genomfördes med viss bakgrundinformation om orsaker till, hur 

situationen sett ut, fram till det att mötet med den biologiska föräldern/föräldrarna skedde. Trots en 

del olikheter visade det sig ändå vara användbart att luta sig mot denna forskning och det är främst 

Ben-Zions (2014) forskning på adoption i Norden samt Triseliotis et al (2005) som jag valt att ta 

med. Hylland Eriksens (1996, 2004) litteratur blir av intresse när skapandet av identitet ska belysas 

och vilka likheter det finns mellan en makro- och mikronivå. Likaså är Turners (1969) begrepp 

”liminality” och Hendrys (1999) teorier om symboler och riter, vilka blir användbara när man ska 

försöka förklara det som händer efter mötet med den försvunna föräldern. På ett annat plan kommer 

medias roll för skapandet av synen på familjebildningen. Där läggs fokus på den danska media-

forskaren Birgitta Frellos (2011) studie ”Spårlöst – Om biologi, identitet och släkten från tv”. 

Även om jag kommer in på nationens roll och olika system som befinner sig på en makronivå 

kommer de endast att omnämnas för att bidra med en förståelse om den komplexitet som finns. 
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Mötet 
 

 

Det var första dagen på veckan som solen bestämt sig för att skina. Kanske var detta ett tecken. Jag 

tittade ut genom bilens rutor och undrade vart vi var på väg. Vi hade åkt och stannat om vartannat i 

säkert en timme nu. Bilens chaufför var en av tv-teamets medarbetare som fått i uppdrag att ta oss 

till inspelningsplatsen. Tidigare samma vecka anlände vi med tåg till Serbiens huvudstad Belgrad 

efter ett kortare stopp i Ungern. Jag minns känslan när resan startade. Det pirrade i hela kroppen och 

jag var noga med att dokumentera varje steg jag tog med bilder och nedskriven text. Skulle jag 

verkligen hitta min pappa? De tidigare försöken jag gjort under åren hade misslyckats. 

Ambassadens svar löd varje gång att det inte fanns någon med det namnet, född på den plats och 

under det år som jag hade fått information om. Jag var nog bara i början av tonåren när jag skickade 

iväg mitt första brev till dåvarande Jugoslaviens ambassad. Detektivarbetet hade pågått i veckor via 

olika orter där han hade vistats under de år han levde i Sverige. Han fanns inskriven och registrerad 

i de svenska rullarna, både som min pappa efter att faderskapsdomen fallit och som utflyttad 1971 

utan att ha lämnat efter sig någon adress. Jag minns att min mamma berättat att svenska UD sökt 

honom så jag var inte den enda som letade. Vid ett tillfälle tog min mamma tag i situationen och 

skrev till ambassaden. Jag hade då hunnit fylla 30 år och skulle föda mitt tredje barn. Mamma 

avslöjade vad hon gjort och gav mig ett brev med en adress som gick någonstans i Bosnien. Just då 

hände så mycket i mitt liv att brevet blev liggandes. När jag hittade det några år senare bestämde jag 

mig för att skicka ett julkort med några rader till mannen som var min pappa. Men vad skriver man 

på ett litet vykort? Hur är det ens möjligt att förklara vem man är, vad man vill och ställa alla de 

frågor som till och från gjorde sig påminda i mitt huvud. Det fick bli några korta meningar där jag 

berättade vem jag var och att jag gärna ville ha kontakt med honom. Jag minns hur det kändes i 

magen. ”Tänk om han inte var intresserad”, ”Tänk om han skulle slänga mitt kort, kanske skratta 

åt det eller bli arg för att jag trängde mig på i hans liv. Han kanske hade en ny familj som inget 

visste”. Jag kände mig mer som en inkräktare än som någons dotter. När svaret kom var det på 

samma vykort jag skickat någon månad tidigare med en stämpel som löd ”Adressaten okänd”. Jag 

blev besviken och klandrade mig själv. ”Varför hade jag inte skrivit tidigare?”.  

 

Tankarna fortsatte att snurra i mitt inre medan bilen fortsatte att rulla. Jag började tappa tålamodet 

och sa till min särbo som följt med mig som stöd på resan att vi lika gärna kunde strunta i allt för de 

verkade inte veta vad de höll på med. Det var min särbo som några veckor dessförinnan överraskat 

mig med en biljett till Belgrad.  
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-Det är på tiden att du försöker hitta din pappa, sa han när han visade biljetten. Även om det 

inte skulle gå så får du i alla fall se miljön han växt upp i och lära känna ditt andra hemland. 

Det kanske gör dig lite tryggare. 

 

Tryggare, ja vem vet. Jag både hoppades samtidigt som jag inte vågade hoppas för rädslan att bli 

besviken ännu en gång var så stark. Plötsligt stannade bilen och vi blev visade upp till en restaurang 

med utsikt över staden. Det satt några människor och drack kaffe och öl vid olika bord. Mer än så 

kunde inte min stressade hjärna registrera. Detta var andra gången samma vecka som jag varit i 

kontakt med det serbiska tv-bolaget. Vid det första besöket skulle vi ses i deras inspelningsstudio 

där jag fick läsa in ett meddelande på engelska med kort information om vem jag var, vem jag sökte 

och det jag visste om personen. Detta meddelande kunde sedan ses av miljoner människor på deras 

internetsajt, där inspelningen skulle ligga. Men något gick fel vid inspelningen eller det var 

åtminstone deras ursäkt fick jag veta senare. I själva verket hade de hittat min pappa och ville göra 

ett tv-program utan att jag fick reda på något. Resten av familjen visste allt, min särbo och den 

serbiska familj vi bodde hos och som också hjälpt oss i sökandet. Risto som sonen i familjen hette 

var arbetslös och vänlig nog att åka runt med oss till Polis och Ambassad, dock utan resultat. Det 

var Ristos kusin i Sverige som samtidigt kontaktade det serbiska tv-teamet på Sve za Ljubav, 

Serbiens motsvarighet till Spårlöst. Snjezana, Ristos kusin, och jag var arbetskollegor och av en ren 

tillfällighet hade jag berättat om min pappa och att han var jugoslav. Men jugoslav var han inte 

längre efter att kriget på Balkan härjat och nya länder uppstått eller återuppstått. Av efternamnet att 

döma trodde hon att han kunde vara serb och berättade min historia för sin mamma. Det verkade 

viktigt för dem att hjälpa mig och hennes mamma började ringa runt för att se om han skulle gå att 

finna.  

 

-Familjen är viktig. Vi måste hitta din pappa, Lotta.  

 

Detta var nog första gången jag kände att det faktiskt skulle kunna gå. Att även jag skulle få en 

pappa. Men efter en misslyckad inspelning och nu på restaurang efter att ha åkt omkring planlöst i 

timmar var hoppet åter borta. Vi tog plats vid ett bord och en ung kvinna som också hon slog sig ner 

frågade vad vi ville dricka. Jag bara sa något och det kändes mest som mitt huvud ramlat av 

kroppen där jag satt. Jag fokuserade på det jag skulle säga och såg inte männen med filmkameror 

som samlats runt oss. Jag fingrade på min papperslapp och var rädd för att blanda ihop 

informationen eller att glömma bort vad jag ville förmedla. Detta var ett viktigt ögonblick i mitt liv 

som jag inte ville missa. Den unga kvinnan hade en lugn inverkan på mig och hon började fråga 

mig saker ur mitt liv. Jag började berätta min historia, om varför jag var där och att jag hoppades en 
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dag få träffa min biologiska pappa. Jag har ingen aning om hur länge intervjun hade pågått när jag 

plötsligt hör henne säga  

 

-Jag har en överraskning åt dig Lotta. Vi har hittat din pappa. 

 

Hittat min pappa? Vad är det hon säger. Kommer jag få en adress till honom nu och så kan jag ta 

kontakt. 

 

-Din pappa är här Lotta. Han står där borta!  

 

Jag minns hur jag tittade i riktning där hon pekade. Långt där borta stod en äldre herre i en ljusbrun 

kavaj. Han hade gråsprängt hår och såg både kortare och bredare ut än vad fotona jag hade hemma 

visade. Har de hittat fel person? Är det verkligen han? Vill jag det här? Jag vet inte hur jag lyckades 

men plötsligt börjar jag gå i riktning mot mannen och jag kände ingenting inombords. Det var helt 

tomt samtidigt som tankarna snurrade. Vad ville de jag skulle göra? Skulle jag gråta som jag sett på 

Spårlöst? Vad hade de för förväntningar på mig? Jag går bort till mannen som omfamnar mig hårt 

och jag tror hans ögon är fuktiga. – Mein kind, mein kind, säger han på tyska. Jag bara står där och 

undrar om det var så här det skulle kännas att äntligen möta sin pappa. Är det något fel på mig? 

Varför är jag så otacksam? Varför gråter jag inte som alla andra brukar göra? 

 

 

Middagen (Genförening, inte bara ett möte) 
 

 

Det visade sig ganska snart att tv-teamet hittat fler personer som var släkt med mig. Jag som vuxit 

upp som ensambarn till en ensamstående mamma hade plötsligt fått både en storebror som bara var 

1,5 år äldre än mig samt en 8 år yngre lillasyster. Båda var där för att träffa mig tillsammans med 

min brors fru och deras äldsta dotter som var i ålder med mina egna döttrar, då i 20-årsåldern. Min 

syster hade köpt ett guldhalsband föreställandes Jungfru Maria, en viktig symbol för henne som 

tillhörde den serbisk ortodoxa kyrkan. Jag minns att jag satt och tittade i smyg på mina syskon men 

även på min pappa för att se om jag kunde urskilja några likheter oss emellan som ett tecken på 

tillhörighet. Känslorna åkte berg- och dalbana med mig. Ena stunden kände jag nästan hat och hade 

svårt att titta på min pappa. Nästa stund fylldes jag av en stark kärlek och förlåtelse. Innan vi satte 

oss till bords ville programledaren ställa några frågor till mig och min pappa. Hon undrade bland 

annat om det var något särskilt jag ville fråga honom. Hon hann nästan inte tala till punkt förrän 

orden flög ur min mun: 
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-Vad hände egentligen den där gången i Sverige? Vem var Milena som det stod om i 

folkbokföringen att du gift dig med? Varför tog du med dig min mamma till Serbien, i bil, 

höggravid, och sa att ni två skulle gifta er för att sedan smyga iväg med denna Milena för att 

gifta dig med henne. Till råga på allt var du tvungen att ta med dig henne i bilen hela vägen 

upp till Sverige tillsammans med min mamma. Varför? Varför? Varför? 

 

Programledaren såg chockad ut. Min pappa skruvade på sig. 

 

-Nej så var det inte. Jag var aldrig gift med Milena. 

 

Jag gav mig inte utan visade ett utdrag från folkbokföringen. 

 

-Varför registrerade du dig här då som gift? 

 

Då ändrade han sin historia ännu en gång.  

 

-Hon var min kusin. Jag gjorde det för att hon skulle få komma till Sverige. Din mamma 

förstod inte. 

 

Jag tror den här scenen klipptes bort från tv-programmet och aldrig visades för den stora massan. 

Det var ju inte det man ville signalera med programmet. Här ville man ha ett lyckligt slut där 

förälder och barn äntligen kunde bli hela. Birgitta Frello (2011) är media-forskare från Danmark 

som undersökt hur program som ”Spårlöst”, ”Ved du hvem du er?” med flera är uppbyggda, var 

man valt att lägga fokus och vilka konsekvenser detta kan få. Hon menar att programmen fokuserar 

på släktskap och främst det biologiska släktskapet som i sin tur är kopplat till identitet, 

identifikation och tillhörighet. Frågorna som ställs i programmet Spårlöst är riktade och man inleder 

alltid på samma vis, en beskrivning av en vilsen person som har blivit lämnad ensam och nu söker 

efter sin identitet. Mot slutet, och det är alltid samma ”lyckliga” slut hittar så den sökande 

identiteten genom mötet med den biologiska föräldern/syskonet. Frello menar att programmet 

stödjer sig på en ”biocentrisk”(Howell, 2007 i Frello, 2011) och ”biogenetisk” förståelse av 

släktskap (Frello, 2011:128). Det biologiska släktskapet blir här den primära identitetsfaktorn. I 

studien lyfter hon flera exempel från programmet på personer som sökt en anhörig. Karin Elise är 

en av dessa som vuxit upp med en styvpappa som hon uppfattar fullt ut som sin far men vinklingen 

av hennes historia bygger på att understryka flera saker, ”idyllen raseras i samma stund som hon får 

veta att han inte är hennes pappa”, ”att styvpappan inte är hennes far, oavsett hennes egen 
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upplevelse av honom”, ”att hennes biologiska far inte endast är hennes andra pappa utan ’den 

virkelige far” (Frello, 2011:51). Här triumferar således det biologiska över det sociala.   

 

Jag var inte nöjd med svaret jag fått från min pappa men kände mig tvungen att släppa det för en 

stund. Det var så viktigt för mig att få veta hur han kunde göra så här mot min mamma och mot 

mig. När jag träffade mina informanter förstod jag att jag var långt ifrån ensam att ha dessa tankar. 

Samtliga hade genom åren gått och tänkt på ”Vad som egentligen hänt och varför”. Det var på något 

sätt som att man blev hel eller åtminstone helare när man fått svaret på den frågan.  

 

Maria som är en av de yngre informanterna växte till en början upp med sin biologiska mamma. 

Hennes pappa trodde inte på att det var han som var hennes far varpå det gjordes ett 

fadersskapsprov. Maria vet inte riktigt vad som hände när svaret kom som bevisade att de var far 

och dotter då hennes mamma gick bort strax därefter, mer än att domstolen gav hennes mormor 

vårdnaden då man ansåg att hon skulle klara av uppgiften bättre. Maria har alltid upplevt mycket 

skepticism kring sin far och hans intentioner. Mormoderns bild har inte varit till hans fördel och att 

han själv först nekade till faderskapet gjorde att misstänksamheten stärktes. 

 

-Jag var alltid arg på min pappa för att han lämnat mig och sen fick jag ju också reda på att 

när jag var runt elva … ja tidig tonår … att han hade adopterat de här två barnen och det 

kändes ju som en käftsmäll.  

 

Marias mormor hade träffat på hennes pappa på en av de färjor mellan Sverige och Danmark som 

han brukade åka i tjänsten, samma färja som han flera år tidigare hade träffat Marias mamma på 

första gången. Det var så hon fick veta vad som hänt. Maria menar att hennes mormor hade en 

ganska subjektiv syn på hennes pappa. 

 

-Hon fick det alltid att låta som att han inte ville ha mig och då hade jag ju den här tanken i 

bakhuvudet att jaha han vill inte ha mig men han kan adoptera andra barn. Så det är ju den 

känslan jag gick med. 

 

Maria är den enda av mina informanter som inte tog kontakt själv utan blev kontaktad av sin 

biologiska pappa som vuxen. Först var hon tveksam till att svara men mormodern som hon 

berättade för tyckte ändå att hon skulle ge det en chans. Maria berättar att det var många frågor hon 

ville ha svar på, ”När halvsyskonen fick veta om hennes existens?”, ”Hur han kunde adoptera dem 

medan han valde bort henne?”, men även ”Varför vill han träffa mig nu?”.  
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-Det var mycket ord mot ord. Han påstod ju andra saker som att han ville verkligen ha mig, 

att han verkligen kämpat för mig. Men jag tänkte inte på att ställa alla dessa jobbiga frågor 

… speciellt inte med nån som jag inte kände mig så bekväm med … 

 

Maria ger delvis sig själv skulden över att hon aldrig fick några direkta svar. Hon valde slutligen en 

version som hon såg som plausibel men någonstans finns ändå frågorna kvar och dyker upp 

emellanåt. När jag frågar henne om det kändes skönt att hon fick möjligheten att träffa honom, blir 

svaret: 

 

-Jaa, jag känner ju och det låter lite elakt men det hade egentligen inte spelat någon roll … 

jag menar … jag har ju lika många frågor som jag hade innan.       

 

Flera studier om adoption belyser just denna faktor som en viktig orsak till varför man vill söka 

efter sina föräldrar. Det är inte nödvändigtvis en kontakt man söker utan snarare en förklaring till 

det som inträffade när man var barn och som gjorde att föräldern eller föräldrarna valde bort 

personen. Triseliotis et al (2005) menar sig se ett samband mellan känslan av förlust och ett starkt 

behov av att få vetskap om bakgrundsinformation snarare än att skapa en relation till den försvunna 

föräldern. I en tidigare studie om adopterade och vad som ligger bakom behovet att söka efter sitt 

ursprung drar Triseliotis (1973) slutsatsen att det egentligen handlar om att få veta om man var 

älskad eller inte. Vid vilken period i livet man söker verkar också delas av flera. Enligt Janet 

Carstens (2007) studie på adopterade är det vanligt att man börjar söka i tonåren, ofta runt 17 års 

ålder eller strax därefter I de fall man inte hittar sin biologiska familj vid första försöket läggs det åt 

sidan. Vad som sedan triggar igång längtan efter ursprung och rötter kan se olika ut, exempel kan 

vara att man gifter sig, får barn eller att adoptivföräldern dör. Andra orsaker bakom valet att söka 

handlar om att hitta sina rötter, sitt ursprung men även att försäkra sig om att föräldern/föräldrarna 

lever och har det bra samt se hur de ser ut i verkligheten (Triseliotis et al, 2005). Barbara 

Yngvessons (2003) studie på adopterade och deras familjer under en så kallad ”rotresa”2 till Chile i 

slutet av 1990-talet visade att adoptivföräldrar ville göra dessa resor med sina barn för att hjälpa 

dem fylla ”hålet”. För dessa föräldrar handlade resan om att ge barnet en bild och en erfarenhet av 

den plats man fötts på, att få se och uppleva sina rötter. ”Rötter” blir här inte bara de biologiska 

föräldrarna och släkten utan även deras miljö, mat, andra människor som funnits runt dem, som 

personal på barnhemmet, och berättelsen om deras liv (Yngvesson, 2003). Varje barn är unikt och 

denna ”unikhet” bygger på kunskap om den biologiska och sociala historien som ligger till grund 

                                                 
2 Rotresa är en resa där man samlar flera adopterade från samma land och deras adoptivföräldrar och reser till 

barnens födelseland. Där besöker man platser och söker information om barnen i jakten på deras försvunna föräldrar. 
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för barnets existens. Utan kännedom om detta ursprung kan identiteten aldrig bli hel (Mahoney & 

Yngvesson, 2000). 

      

Adam, som var den av mina informanter som hittat sin pappa genom programmet Spårlöst berättar 

om sitt första möte med sin biologiska pappa som skedde i ett afrikanskt land: 

 

-I sista minuten satte de på mig en mikrofon och ”Han är runt hörnet”, ”De är här nu och vi 

lämnar dig här och sen kommer vi tillbaka och så får du börja gå”. Jag kände mig jättepirrig 

och nervös och kommer alla frågor att få svar? Hur ser han ut? Kommer han vilja möta mig? 

Vad kommer jag ha för drag och igenkännande och allt sådant där? Sen kommer 

programledaren och säger att ”Nu är det dags att möta din biologiska pappa”. Det är 28 

grader varmt, sanden är alldeles orange och det är torrt och jag börjar gå. På håll ser jag på 

liksom tjugo meters avstånd att han står där och väntar. Jag ser tre av mina bröder 3… lite 

förvirring … vem är då min pappa? Jag känner igen dom och ser då att det måste vara han 

där. Jag går fram dit och hälsar och kramar honom och ser att han och bröderna är jätte-, 

jätte … rörda. 

 

Jag frågar Adam hur han känner sig. Han har berättat tidigare om hur han upplevde sig själv som i 

en bubbla när han första gången kom till pappans hus dagen innan. Då visste han ännu inte om hans 

pappa var vid liv eller vem han skulle få träffa.  

 

-När jag väl kom in där var jag nästan svimfärdig … det känns som att jag inte är där men 

min fysiska kropp är där men min själ är någon annanstans. Jag började känna att hur blir 

det liksom … hur kommer de att ta emot mig? 

 

Adam hade känt en stark längtan efter att få möta sin biologiska pappa. Han beskrev varför och vad 

han ville uppnå med mötet eller själva resan så här: 

 

-Jag träffar honom där och så växlade vi några ord och jag tänker hela tiden, jag vill fråga 

honom ”Vad var det som hände mellan honom och min mamma?  

-Är det, det viktigaste du känner att du vill ha svar på? undrar jag. 

-Ja, det första var att han var vid liv, att jag får träffa honom, sen är han lik mig och så där, 

och sen när väl diskussionen börjar mellan oss och jag frågar honom lite djupare … men det 

känns inte som det är rätt tillfälle när vi går där så jag väntar med det. Han visar runt mig på 

                                                 
3 Adam hade fått träffa sina syskon och andra släktingar dagen innan så detta var det sista steget, att få träffa 

sin pappa.  
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olika platser, hans hus och familjens egen kyrkogård. Han visar mig runt och jag tänker ”När 

passar det att fråga?” 

 

Adam skulle få vänta tills han kom tillbaka till Sverige innan han kände att han fick möjlighet att 

prata med sin pappa. Han ringde upp honom och berättade att han kände sig ledsen och att han 

undrade mycket över vad som egentligen hänt mellan honom och mamman. Själv skulle jag få svar 

på min fråga från ett litet oväntat håll ett halvår senare när jag mötte min faster Gila för första 

gången. En faster som jag fantiserat om sedan barnsben och som var en av de personer jag hört min 

mamma berätta om. 

 

 

Den liminala fasen och sociala konstruktioner 
 

 

I sin bok Constructing transnational and transracial identity: Adoption and belonging in Sweden, 

Norway and Denmark använder sig forskaren och socialantropologen Sigalit Ben-Zion (2014)  av 

begrepp som ”The twilight zone” och ”the gray zone” i ett försök att beskriva det mellanrum som 

ofta infinner sig bland adopterade från utomeuropeiska länder. Ben-Zion (ibid) ser det som att falla 

mellan stolarna i en rad olika sammanhang, mellan adoptivföräldrar och biologiska föräldrar, 

födelseland och det land man växer upp i, den etniska skandinaviska gruppen och icke-europeiska 

emigrantgrupper. Det handlar om att vara fångad mellan två sociala identiteter menar hon (ibid:43-

44). Likaså beskrivs den andra generationens invandrargrupper, som enligt författaren, passerar över 

”transition” från en identitet till en annan. Från föräldrarnas kultur till kulturen i det land de lever i 

och där de är födda. Hon tar även hjälp av begrepp som Victor Turners (1969:94-95) ”liminar 

people” och ”betwixt and between” i sina försök att beskriva den övergång många av dessa 

individer befinner sig i. Turner (ibid) beskriver detta tillstånd som en övergång mellan två fasta 

former som i sin tur delas in i tre faser, separation från det gamla, det invanda, ”limen” som han 

beskriver som en tröskel som ska passeras samt aggregering där personen tas upp i en ny form. I 

min kandidat-uppsats ”Att stå i hallen och vilja vara med” (Nilsson, 2014) beskrev en av mina 

informanter som kommit som ensamkommande flyktingbarn till Sverige några år tidigare, sin 

erfarenhet av att befinna sig på tröskeln eller som han sa: 

 

 ”Det är som att stå i en hall. Jag har precis blivit insläppt i huset Sverige men runt omkring finns bara 

stängda dörrar och jag vet inte hur jag ska komma vidare. Hur jag ska kunna öppna någon av dörrarna” 
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På ett liknande vis anser jag att det kan kännas när man nyss har mött sin ”nya” familj som förvisso 

är den biologiska och med det ens ursprung, men samtidigt är människorna man möter främlingar. 

Flera av både mina informanter och de informanter som Ben-Zion (2014), Triseliotis et al (2005), 

Yngvesson (2003), Mahoney & Yngvesson (2000), Carsten (2000) mött upplever främst i mötet 

med föräldern att det finns ett band som förenar. Karin, en av mina informanter, var 18-19 år när 

hon mötte sin biologiska pappa första gången. Hon hade då vuxit upp med en pappa som hon alltid 

trott var hennes biologiska tills hon fick höra från en bekant att så var inte fallet. Det var svårt för 

hennes mamma att berätta sanningen, men med hjälp av mormodern fick hon till sist veta hur det 

låg till. Karin hade aldrig sett något fotografi av sin biologiska pappa, men kände genast igen 

honom när de möttes på tågstationen.  

 

-Min pappas fru brukar säga att mina halvsyskon som vuxit upp med vår pappa vill så gärna 

vara lika honom ”men det är Karin”, säger hon, ”som är den som är lik honom”. Alltså vi är 

väldigt lika både fysiskt och … men även till sättet och jaa … man känner en tillhörighet. Ja 

men det är här jag kommer ifrån. Det är inte bara jag som är så här konstig. En sorts 

tillhörighet som ligger bortom miljön på nåt sätt. 

 

Men trots likheten och känslan av att det finns något där som ”ligger bortom miljön” menar Karin 

att saker och ting inte löser sig över natten. Hon liknar det med ett äktenskap där man tror att man 

ska leva lyckliga i alla dagar, men att det egentligen är först då resan börjar på riktigt. Det är då man 

ska skapa någonting av det. En annan sak Karin funderar på är hur komplicerat det blir då man ju är 

vuxen när mötet med föräldern sker, åtminstone på ett plan samtidigt som barnet inom sig gör sig 

påmind. Föräldern och barnet har dessutom varit separerade under många år och föräldern såg sitt 

barn senast när det var mycket litet. Frågan Karin ställer sig handlar om förhållningssätt. Hon menar 

att hennes pappa ofta intar en papparoll där hon förväntas vara barn, men hon är ju vuxen. Så att 

hamna på tröskeln, ”in the twilight zone”, ”betwixt and between” eller vad man väljer att kalla den 

för, handlar lika mycket om det tillstånd man befinner sig i när man förväntas vara barn samtidigt 

som man är vuxen eller för den delen tvärtom. Det är en komplicerad relation och känslorna spelar 

en gärna ett spratt. Många gånger är man den vuxne när barnet inombords gör sig påmind och 

längtar efter förälder/barn- relationen. På samma sätt befinner man sig i detta tomrum oavsett om 

den nyfunna familjen har en annan kulturell tillhörighet, med detta menar jag här snarare en annan 

nationalitet, eller om nationaliteten är densamma. Grupperna har ändå sina revir som skapats, 

formats och omformats genom socialisationsprocessen, en process som startar när barnet föds och 

som i någon form pågår livet ut. Den ”signifikante andre”, förälder, släkt och till familjen 

närstående personer, lär barnet gruppens, familjen/samhällets normer och värderingar (Mead, 

1934/1976, Cooley, 1902/1983). Barnet lär sig tolka och förstå världen på ”rätt” sätt och den 
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”generaliserade andre” utvecklas, ”en förkroppsligad föreställning om samhället, som är 

konsekvensen av tidigare möten med andra” (Johansson & Lalander, 2013:29-30). Det är genom 

dessa ”kulturella linser” (Benedict, 1966 i Johansson & Lalander 2013:80) man ser på och 

dechiffrerar världen. Med dessa olika perspektiv i åtanke skulle man därför kunna säga att en person 

som vuxit upp med den ena av sina biologiska föräldrar och formats efter dennes och gruppens 

normer, värderingar och syn på livet hamnar på denna tröskel som Turner med flera beskriver. 

Likaledes kan den komplicerade positioneringen mellan barn – vuxen som man rent känslomässigt 

vandrar mellan förklaras med samma termer som Karins beskrivning av sin far som oftare går in i 

sin fadersroll och förväntar sig av henne att inta en barnroll trots att hon idag är vuxen. 

 

Det är inte bara familjen och gruppens normer och värderingar som barnet lär sig genom 

socialisationsprocessen. Man lär sig även vad det innebär att ”vara” olika saker eller att gå in i olika 

roller som att vara barn, flicka eller elev. Vad händer då när man inte fått lära sig hur det är att vara 

till exempel en syster till någon? Maria beskriver sina erfarenheter: 

 

-Jag har växt upp utan en far i mitt liv … nästan i hela mitt liv, så jag vet ju inte egentligen 

vad är det man kan förvänta sig av en far. Hur ska man känna sig med sin far jämfört med sin 

mor? Ingen aning! Jag har som sagt ingen erfarenhet av att vara dotter till en man om man 

säger … 

 

I Marias fall är det extra komplicerat. När hon var bebis dog hennes mamma och mormodern 

adopterade henne. Mormodern hade två andra barn som var Marias biologiska mammas halvsyskon 

och således hennes morbror och moster, men i och med adoptionen blev hennes mormor 

adoptivmamma och moster och morbror adoptivsyskon.  

 

-Jamen det är jättekrångligt! Det är ju samma sak som att min mamma är ju min syster också. 

Min biologiska …  

 

Men det handlar inte bara om att lära sig att vara en syster eller en dotter. Om hur känslan för en 

släkting som man aldrig har haft någon kontakt med inte kan förändras bara för att man får veta att 

den är ens ”moster” eller ”farmor” beskriver Adam i texten som följer. 

 

-Levde din farmor? 

-Jaa, hon satt i sängen när jag kom in i rummet. 

-Hur var det att träffa henne? 
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-Min andra syster stod bredvid och berättade att det här är din farmor som är sjuk och hon är 

jätteglad att se dig. Men det här ”farmor” vad det innebär det kopplar inte jag till mig själv 

på det sätt som man brukar göra … det är bara ett ord liksom … det är inte alls något 

starkare … 

 

För Adam blev det väldigt tydligt att det finns en känslomässig skillnad för honom mellan den 

familj han vuxit upp med i Sverige, då främst hans egna barn och fru, och den familj som han möter 

för första gången även om det är hans biologiska familj. 

 

-När vi kom tillbaka till hotellet gick jag ut på Skype och berättade vad som hänt till min 

familj och min mamma och pappa. Det var skönt. 

-Blev din familj i Sverige ännu mer familj? Känner du någon skillnad? 

-Ja så är det. Dom andra är ju namn liksom. Inte med min biologiska pappa när vi träffas … 

då känner jag ett starkt band och en längtan liksom som äntligen fått svar men med de andra 

så kände jag inte så här broderskap eller så här. Dörren är stängd.  

 

Att uppleva en skillnad i mötet med den biologiska föräldern till skillnad från halvsyskon kan jag 

personliga hålla med Adam i. Trots det första motståndet eller om det var en chock jag fick då jag 

heller inte var beredd på att mötet skulle ske där och då kunde jag ändå känna en tillhörighet till 

denne man. Vad jag än tycker om honom finns det något som binder oss samman, något det inte går 

att sätta fingret på. Men det innebär inte att jag vet vad som förväntas av mig i denna relation eller i 

relationen till mina halvsyskon. På samma sätt som Maria beskriver hur hon ”inte har någon 

erfarenhet av att vara dotter till en man” kan jag känna att jag saknar både den och erfarenheten av att 

vara någons syster. I mitt fall har även kulturskillnaderna gjort sig påminda och förväntningarna jag 

har känt från främst min pappas håll har varit krävande. Det har förekommit några riktiga 

kulturkrockar mellan mig och min syster också och det är då som vågen visar vad som väger tyngst, 

det biologiska eller det sociala. Även om en majoritet av mina informanter har upplevt en liknande 

känsla av ett förenande band mellan sig och föräldern håller inte alla med. Kerstin vars mamma 

lämnade henne som barn och som hon först återsåg som vuxen berättar att hon inte känner för sin 

biologiska mamma som en familjemedlem. I hennes fall blev känslan av samhörighet starkare i 

mötet med sina halvsystrar. Triseliotis et al (2005) har i sin studie av adopterade, adoptivföräldrar 

och födelsefamilj sett att upplevelsen kan variera inte bara mellan adoptivbarn utan den biologiska 

föräldern kan ha känt att det finns ett starkt band medan barnet upplevt föräldern som en främling, 

eller tvärtom. Likaså tar Carsten (2000) upp flera exempel på personer som blivit bortadopterade 

och när de återförenas inte känner något för den biologiske föräldern men däremot får en fin och 

långvarig relation till något halvsyskon. 
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Olika reaktioner 
 

 

Det kom ett brev till mig en dag som en av mina kusiner hade skrivit. Hon är några år äldre än mig, 

men trots en viss åldersskillnad brukade vi umgås mycket. Som barn reste jag ofta till henne och 

mina andra kusiner och min moster har vid mer än ett tillfälle uttryckt att jag är som ett fjärde barn 

för henne. Så mer än bara vanliga kusiner var vi och så nära ett syskonskap man kan komma utan 

att vara syskon. Brevet hade skickats bara ett kort tag efter att jag kommit hem från min resa till 

Serbien och när jag började läsa rad efter rad blev jag först mest förvånad. I korta drag handlade det 

om att hon kände sig sviken, att hon inte förstod hur jag hade kunnat åka ner och leta efter min 

pappa. Inte efter allt han hade gjort mot hennes moster, min mamma. Vidare upplevde hon det som 

att jag valt bort min svenska sida av familjen till fördel för den serbiska. Vad hon fick allt detta ifrån 

förstår jag än idag inte. De andra släktingarna hörde jag inget ifrån. Inga gratulationer. Det stod 

vänner och bekanta för. Men det var inte bara min kusin som placerade in mig i det serbiska eller 

kanske snarare det jugoslaviska facket. En dag när jag var på väg till mitt jobb ropade en äldre man 

med ursprung från Bosnien, som bodde granne med min arbetsplats, på mig ”- Hallå där 

landsmaninna!”. På samma sätt har jag flera gånger varit med om att personer som känner folk i 

min närhet och hört att jag numera har en serbisk pappa, börjar prata serbiska med mig. När mina 

svar blir tafatta ser de nästan förnärmade ut, som om de förväntade sig att jag skulle kunna prata 

serbiska. Det är de inte ensamma om. Senaste gången jag pratade med min far var hans första fråga, 

på tyska visserligen: 

 

-Können sie nicht sprechen jugoslawischen? 

 

Men det är inte bara språket jag förväntas kunna. Min pappa förväntar sig att jag tar hand om 

honom, att jag hjälper honom ekonomiskt. Jag har gjort flera resor till både Serbien där min pappa 

och min brors familj bor men även till grannlandet Montenegro där min lillasyster bor och arbetar 

sedan många år. Trots mina försök att besöka dem så ofta det varit möjligt räcker det inte. Jag 

stannar alltid för kort tid och kommer för sällan. Adam vars biologiska pappa bor i ett afrikanskt 

land upplever samma sak med sina halvsyskon. 

  

-Jag kände också att det blev väldigt intensivt med mina bröder för de var väldigt på. Det är 

de inte i samma utsträckning längre. De var väldigt på och skickade sms och frågade, 

frågade, frågade när jag ska komma ner igen. ”Vi är din familj och vi väntar på dig”, och 

skickade gåvor. Till sist skrev jag att jag förstår att det är spännande för er att träffa mig men 

det har varit en lång resa för mig och det tar tid att samla sig efter det. Jag har funderat på 

att stänga av helt och hållet. 
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Adams andra släktingar reagerade även de fast på lite olika sätt. 

 

-Mina halvsyskon i Sverige sa mer att det är väl bra för dig typ. För min styvpappas son sa att 

han hade gjort likadant om jag varit i din sits och min lillasyster ”Varför tar du kontakt och 

vad får dig att tro att han skulle vilja ha kontakt?” Hon tyckte det var lite onödigt. Min 

mamma var lite sur när hon fick veta att jag skulle ta första kontakten med honom när jag 

kom till Sverige, ”Jag tycker inte du ska göra det, han är skyldig dig det, det är det minsta”… 

”Han lämnade dig så han borde kontakta dig och skicka dig en massa saker och typ betala 

resan ner. Han har det ganska bra ställt så han skulle kunna göra det”. Så det var hon lite 

irriterad på. 

 

Adams mammas reaktion känner jag igen från min egen mamma. Hon brukar fråga om jag fått 

något av honom och tycker att han borde anstränga sig mer och ge tillbaka. Kerstin som växte upp 

med sin biologiska pappa efter att hennes mamma lämnat henne, hennes storebror och pappan när 

Kerstin var tre år gammal berättar så här om sin storebrors reaktion: 

 

-Jag hade en 4 år äldre bror, som har gått bort. Under hela sitt liv, han var 7 år när hon 

lämnade, han mådde såå dåligt och när han låg för döden på sjukhuset (han dog när han var i 

40-årsåldern) då frågade jag ”Vill du att jag ska kontakta våran riktiga mamma?” Och då sa 

han bara NEJ, det får du inte, sa han   

 

Maria vars pappa var dansk beskriver hur hennes far ville att hon skulle anamma det danska arvet: 

 

-Jag minns att som på Facebook till exempel, så skrev jag inte att jag var från Danmark, nu 

står det väl där, för att han frågade om det ”Varför står det inte att du är från Danmark?” Jag 

hade skrivit nånting annat för jag känner ju ingenting för Danmark. Jag skulle ändå anamma 

min danska sida, jag är ju ändå halvdansk men jag känner inte så, jag var ju så liten… och 

jag har ju inte blivit så väl bemött dom gånger jag sagt att jag varit halvdansk. ”Kan du 

danska?” neej! ”Dom pratar som gröt i munnen och … ” 

 

Anthony Giddens (1999:passim) begrepp ”ontologisk trygghet” går att placera in på flera situationer 

och till viss del förklara vad som sker, varför det känns som att kliva över en tröskel i vissa 

sammanhang, som jag lyfte i texten ”Den liminala fasen och sociala konstruktioner”. Med 

ontologisk trygghet menar Giddens (1999 i Johansson & Lalander, 2013:52-53) att världen är som 

den brukar vara. Vi vet vilka vi är och hur vi är länkade till denna värld. När något sker som går 

utanför våra invanda ramar, de normer och värderingar vi känner till och är vana vid, rubbas denna 
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trygghet och vi blir osäkra. Behovet av att kategorisera och stoppa in människor och företeelser i 

fack är ett verktyg som hör ihop med detta. Berger & Luckmann (1967) tog fram begreppet ”sociala 

konstruktioner” där de förklarar samhällen och kulturer som socialt skapade. Varje samhälle 

och/eller grupp är ordnat efter vissa normer och värderingar där man kategoriserar eller sorterar 

världen efter scheman för att spara energi. Detta är vanligen en omedveten process. I detta ingår 

även ”typifiering” då vi identifierar individer, känslor och saker i vår omgivning. Vi skiljer saker 

från varandra och på detta sätt ordnar vi vår sociala verklighet. Mitt sätt att agera mot en annan 

människa utgår från dessa scheman. Likaså använder vi olika symboler och ritualer för att förstärka 

den ontologiska tryggheten. Symbols:” they express aspects of the ideology of the group, understood 

within a specific social and moral system, and the same symbols may mean something quite different to 

members of another social group” (Hendry, 1999:82). För Karin, en av mina informanter, blev detta 

väldigt tydligt när hennes pappa valde att adoptera henne som vuxen. Det var Karin som först 

ställde honom frågan, om det var något han kunde tänka sig.  

 

-Jag kände väldigt starkt att jag ville att min biologiska pappa skulle adoptera tillbaka mig. 

Jag vill känna att jag är hans. Det ville han naturligtvis. Så att det gjorde vi. Sen så har vi fått 

veta att det gick egentligen inte att göra på det sättet vi har gjort … Domstolen själva har 

begärt resning i detta.  Också att mamma fick uppleva att … jag försvann ju i hennes rullar då 

ju … så hon fick uppleva att jag faktiskt är viktig för henne … 

 

Vad som sker är att Karins biologiska pappa adopterar tillbaka henne som vuxen, men vad som 

samtidigt blir en konsekvens är att hennes biologiska mamma inte längre står som Karins mamma. 

Hon försvinner som Karin beskriver det ur rullarna. Karins mamma upplever detta som något 

mycket traumatiskt. Likaså gör Karins döttrar. Helt plötsligt har hon ingen dotter längre och de 

ingen mormor. Den ontologiska tryggheten får sig en törn. Det som varit självklart är det inte 

längre. Karin menar att inget har förändrats men vad som blir tydligt här är det symboliska värdet 

av att stå registrerad. Det var samma behov som Karin själv hade känt med sin biologiska pappa, att 

det var viktigt att han adopterade henne ”Jag vill känna att jag är hans”, säger Karin. Något hon 

behövde en symbolisk handling för att hon skulle kunna känna det fullt ut. Jag kan känna igen mig i 

Karin. I mitt fall gällde symbolen att ta min fars efternamn, Didanovic. Det var ett stort steg som 

förstärkte tillhörighetskänslan och bandet mellan oss. Samtidigt som jag inte var beredd att släppa 

det namn jag alltid burit, Nilsson. Nilsson betydde en länk till min mamma, morföräldrar och 

släkten generationer bakåt i tiden. Det var och är laddat med mitt ursprung. Skulle jag lägga till 

Didanovic fick det inte ske på bekostnad av min andra identitet. 
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Vad är en familj? Historiskt, kulturellt, genetiskt 
 

 

I mitten av 1800-talet hade Sverige cirka 3,3 miljoner invånare. Till skillnad mot vad man skulle 

kunna tro liknade familjebildningen till mångt och mycket den vi har idag. En tredjedel av 

landsbygden och nära nog hälften av stadens kvinnor levde som singlar. Det som skiljer sig åt nu är 

att det idag främst är män som lever ensamma. Orsaken till att situationen såg ut som den gjorde var 

också en annan då mot idag (URL1:Media, Historiskan, 2015). På 1800-talet flyttade allt fler in till 

städerna som erbjöd fler och många gånger mindre tunga arbeten till motsats mot landsbygden. 

Städerna och kanske främst Stockholm hade en betydligt mer tillåtande atmosfär och det var inte 

ovanligt att kvinnor delade på hushållet och man hjälptes åt med att ta hand om barn födda utanför 

äktenskapet. Man gissar på att hälften av alla barn som föddes i Stockholm under den här tiden 

kunde ingå i kategorin ”oäktingar”, det vill säga barn utanför äktenskapet, som var brukligt att dessa 

barn kallades (URL1: Media, Historiskan, 2015).  

 

Enligt utvecklingspsykolog Maria Olsson (2008) symboliserar kärnfamiljen trygghet och lycka. 

Hon menar att många människor bär på en bild av kärnfamiljen som beståendes av en man och en 

kvinna, ett ideal där kärleken mellan dessa två är det som skapar barnet och genom detta för släkten 

vidare, generation efter generation Denna syn på familj kan spåras tillbaka till romantiken vid 1800-

talets början och man behöver skilja på ideal och praktik vars glapp var stort under den här 

tidsepoken (ibid). Parallellt med detta ideal som håller i sig till våra dagar, händer något annat i 

samhällsutvecklingen under 1970-talet då fria samlevnadsformer tar plats. Kollektivt boende med 

fri sexualitet inom gruppen börjar konkurrera med det konventionella idealet. Vad som stödjer 

Olssons påstående om bilden av kärnfamiljen som kvarstår till viss del eller i varje fall betydelsen 

av familjen i någon form, är bland annat en rapport från Storbritannien där Aspinall & Song (2013) 

tittat på identitet med Everett Hughes begrepp ”master status” som utgångspunkt. Denna studie är 

intressant för en förståelse av familjens betydelse i förhållande till identitet. Den visar på att oavsett 

etnisk tillhörighet kommer familjen högt upp på listan och verkar dominera i förhållande till andra 

faktorer som påverkar identitetsskapande som exempelvis arbete, klass, etnisk bakgrund, kön, 

nationalitet och inkomst.  

 

Vad man även har sett är att, till skillnad från tidigare undersökningar, tar vi i väst steget mot 

intersektionalitet där fler identiteter är lika eller nästan lika viktiga men i olika miljöer och vid olika 

tillfällen (Aspinall & Song, 2013). Lundin & Åkesson (2000) delar upp släkt i en praxisorienterad 

och en biologiskt-genetisk släkt. De menar att till skillnad från den biologiska släkten skapas närhet 

och distans på helt andra premisser vad det gäller släkt som praktik (ibid). Argument som fysisk 
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likhet och vem man har lättast att kommunicera med, i vissa fall även den man har störst nytta av, 

får styra vilket avstånd man väljer och hur man ser på sina släktingar. Samtliga av mina informanter 

tar upp vikten av likhet mellan sig och förälder eller syskon men på lite olika sätt. Viktor som är 

född i Finland, men kom till Sverige, som han själv är tydlig med att påpeka, mot sin vilja, som 3-

åring, växte upp med sin biologiska mamma, under några år även med en styvfar samt flera 

halvsyskon. Han berättar om hur andra personer vid olika tillfällen lagt märke till hur lika han och 

hans biologiska pappa är rent fysiskt. 

 

-”Oj, du är ju helt lik eran gubbstrutt4… men du har ett helt annat beteendemönster”. Även 

lillsyrran och lillbrorsan har drag av gubbstrutten … man har ju sin egen personlighet men 

samtidigt så har man ju drag av där man kommer ifrån … det är oundvikligt va … det gäller 

och spara och behålla de bästa dragen … så man inte blir som dom. 

 

Karin gav sin syn på identitet genom en fysisk likhet tidigare i texten, där både den fysiska likheten 

men även sättet spelade en betydande roll. Karin är uppvuxen med sin lillasyster som har samma 

biologiska mamma men en annan pappa. Det var systerns biologiska pappa som Karin trodde var 

även hennes till hon fyllde 18 år och först då fick veta av en utomstående att så inte var fallet. Karin 

menar att hon och systern är helt olika varandra, fysiskt såväl som till personligheten.  

 

-Vi är så jätte-olika så vi hade inte umgåtts om det inte hade varit för att vi är syskon. Men vi 

har starka band till varandra.  

-Ser du någon skillnad på hur du känner för henne och hur du känner för de andra 

halvsyskonen som du inte växt upp med? 

-Ja, det gör jag. Jag är jätteglad i dom men … jag har ju växt upp med min lillasyster … delat 

rum när vi var små och jag menar det blir ju nåt annat det är klart … när man levt 

tillsammans. 

 

Kerstin som växt upp med sin pappa och en biologisk bror samt en halvsyster men som träffade sina 

två andra halvsyskon först som vuxen har en annan syn på detta 

 

-De är en familj men inte till mig. Men jag tycker väldigt mycket om mina halvsystrar, de är så 

himla fina. Vi har mycket att prata om för de kan också svenska. Det har hon lärt dom, både 

sin man och barn.  

-Men det verkar som din relation till halvsystrarna är lite mer än en vanlig vän-relation? 

-Mmm, jag tror att den är lite starkare för jag ser ändå en viss likhet på mig själv och dom, 

båda två är lite grand lika mig. Jag känner starkare för dom än för henne (med henne menar 

                                                 
4 Gubbstrutt var Viktors sätt att kalla sin biologiska pappa och även sina halvsyskons pappor. 
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hon den biologiska mamman). Utseendemässigt är vi väldigt lika. Det är nästan man blir full i 

skratt när jag ser henne. Vi är jättelika faktiskt. 

-Men trots det kan du inte få samma känsla för henne, att den här likheten förenar på nåt sätt? 

-Jag tror att det är så här … vi är olika som personer, hon är väldigt analytisk och tystlåten 

och vi är ju lika utseendemässigt men inte på sättet. Så det kan vara så att hennes 

personlighet är min raka motsats och därför känner jag inga starka band. 

 

Maria anser att miljön styr mer än det biologiska. Trots att hon var lik sin pappa fysiskt hade det 

inte så stor betydelse för henne. 

 

-Jag är ju inte så lik honom … personlighet … jag är ju mer lik min mormor då i såna fall … 

så det har ju bekräftats de teorierna jag haft att det är miljön som spelar in … inte det 

biologiska. Det är ju mer då om det är sjukdomar och sånt man tittar på. Så det var väl mest 

till utseendet som vi var lite lika varandra. Smal och tanig. 

-Det var inte viktigt för dig då? 

-Neej, alltså … jag har nästan alltid eftersträvat att vara en egen person. Jag växte upp 

ganska fattigt och kände att så vill jag inte ha det. Studier och sånt blev väldigt viktigt och jag 

har också tyckt att min mormor var väldigt cynisk och kritisk. Jag har tittat på hur hon var 

som person och hur jag själv vill vara. 

 

I boken Arvets kultur jämför Lundin & Åkesson (2000) synen på släktskap genom århundraden 

där bland annat ingifta släktingar på 1800-talet hade samma status som blodsfränder. Det var det 

sociala föräldraskapet som prioriterades. ”Den som uppfostrade barnet var också den rätta 

föräldern”(ibid:93). Det var ekonomiska och sociala orsaker som låg bakom 

familjekonstruktionen och inte helt ovanligt att ett barn fick växa upp hos andra släktingar än 

sina biologiska föräldrar. Lundin & Åkesson (2000) menar att släktskapet främst är kulturellt 

och att det idag åter svängt och fokus ligger på biologi. Adoptivbarn söker efter sina rötter och 

föräldern som tvingas ta hjälp av teknologin för att skaffa barn helst vill se en biologisk 

koppling till åtminstone en av föräldrarna Att släktskap är kulturellt och därigenom också 

konstruerat har vi hört flera forskare antyda. Inte minst inom socialantropologin har släktskap, 

hur det är konstruerat i olika kulturer, vilken betydelse det har och så vidare, sedan länge spelat 

en viktig roll. Under 1980-talet kom en majoritet av antropologer överens om att släktskap, kin, 

inte var en fast form utan något som skapades och förändrades över tid och plats (Stone, 2010). 

Likaså gör Howell (2007:9) en indelning av släktskap som både biologiskt och socialt där tre 

aspekter ständigt är under förhandling: ”to kin by nature, to kin by nurture, to kin by law”.  
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Identitet – Från Makro till Mikro 
 

 

Victor föddes i Finland och flyttade till Sverige som 3-åring med sin biologiska mamma, en äldre 

och en yngre halvbror samt styvpappan som kom från Sverige. Både Viktors pappa och den nya 

mannen lärde mamman känna via sitt jobb på en av färjorna mellan Sverige och Finland. Viktor 

ville aldrig flytta till Sverige. Hans trygghet under hela uppväxten var morföräldrarna som bodde 

kvar i Finland. Det var också hos dem han tillbringade sina lov. Kanske berodde det delvis på att 

styvpappan misshandlade både honom och hans storebror fysiskt såväl som psykiskt som gjorde att 

längtan till morföräldrarna och till Finland förstärktes. Efter några år tog mamman mod till sig och 

slängde ut styvpappan och fick efter det klara sig och barnen på egen hand. Viktor kommer ofta 

tillbaka till sitt finska arv och låter stolt på rösten när han pratar om det. Fraser som ”finskt manér”, 

”finsk humor” återkommer flera gånger under intervjun och förfädernas historia är viktig för honom 

 

-Jag har inte upplevt kriget men har hört om det och läst i gamla böcker så det finns i mitt 

blod … hela finska rasen har det där jag lovar … ända sen småbarn …  

-Men har ni det i er för att ni har hört berättelser om det? 

-Vi har det i blodet … jo på ett sätt … och vi är en stolt ras. 

 

Viktor har haft en tuff uppväxt på många sätt och hans erfarenhet av pappor generellt är inte 

speciellt positiv. Både för hans äldre halvbror och den syster han har på pappans sida, tvingades 

mödrarna ta till domstolen för att få genom faderskapet. Viktor fick själv bekosta sin arvsrättstvist. 

För honom har det alltid varit viktigt att hitta sin biologiska pappa. Han har sökt i omgångar och det 

var först för några år sedan som han fick information om var han befann sig. 

  

-Jag fick minsann köra min arvsrättsstrid själv som jag till slut vann i vuxen ålder … kan du 

tänka dig … Det är riktigt fult gjort alltså … Han fick ändå till slut krypa till korset och 

erkänna. Visst är det omvälvande men jag är luttrad. Jag har fått vara lillgammal sen jag var 

liten. Men det är ett identitetssökande och det här konstiga man är inte välkommen att söka 

men från sin egen brinnande iver från topp till tå vill man givetvis få reda på fakta … vad har 

man för sjukdomar att vänta hahaha … finsk humor… men det är sanning. 

 

Viktor kommer gång på gång tillbaka till sina morföräldrar och hur de tog hand om honom. I 

Sverige levde han och familjen under existensminimum och tvingades gå till socialkontoret för att 

få pengar till mat. Kontrasten som uppstod när han besökte mormor och morfar i Finland minns han 

väl och det bjöds alltid på ett överflöd av mat så man fick äta sig mätt och slapp oroa sig. 
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-Mormor och morfar … båda var så himla gulliga … de tog hand om mig. Morfar var vår 

trygghet … alla syskonens extrafarsa … jag var tydligen hans älsklingsunge … gullunge. Jag 

är mest tacksam över mormor och morfar … det tycker jag är bra häftigt och jag tycker jag 

fått de bästa sidorna. 

 

”Vad är det som gör historierna om det förflutna så viktiga för människor över hela världen?” Det är 

Thomas Hylland Eriksen (1996:17) som ställer sig frågan. Det som signaleras från olika håll, från 

skolsalen till UNESCO, handlar om identitet, menar Hylland Eriksen (ibid). Historien är viktig för 

människan för genom den lär vi oss vilka vi är. Men vad är historien om inte en samling myter vars 

uppgift verkar vara att ge världen och för den delen även individen en moralisk struktur för att 

förhindra kaos (Hylland Eriksen, 1996). Mytens uppgift är att binda samman början med nuet, att 

göra historien begriplig. Myten knyter också an till individens identitetskänsla och med den känslan 

av att tillhöra någon eller något. Familjen blir här en viktig symbol, menar Hylland Eriksen (ibid), 

en metafor som används i olika sammanhang och på olika nivåer, mikro såväl som makro, för att 

stärka vi-känslan. Familjen ses som den ”djupaste och mest förpliktande gemenskap en person kan 

tillhöra” (ibid:57) och kanske beror det på den trygghet det vanda och traditionella som en sådan 

gemenskap ofta medför, vilket i sin tur skapar identiteten. Det är en ständigt pågående dragkamp 

mellan val och tvång, mellan det andra vill projicera på individen och egna val som till syvende och 

sist begränsas av det biologiska och det sociala arvet (Hylland Eriksen, 2004). På ett individuellt 

plan, varför är jakten på identitet och gemenskap så viktig? Identitet, eller identifikation, som 

Hylland Eriksen (1996:53) väljer att kalla det, finns och utvecklas parallellt på olika plan. Bakom 

ligger myten, skapelsemyten såväl som myten bakom varje enskild verklighet. Historien berättar för 

oss vilka vi är och genom berättelsen om hur vi blev till och av vem, får vi en identitet. Hylland 

Eriksen (ibid:73) menar vidare att det förefaller som om människan har ett behov av sammanhang, 

av en början och ett slut, där av det ständiga sökandet efter världens första människa men även i det 

lilla, jakten på den biologiska föräldern. 

 

Gemenskap och tillhörighet är viktiga faktorer för den lilla människan. De hör ihop med att känna 

sig trygg något som Viktor beskriver i texten ovan. För Viktor innebar vistelsen hos mormor och 

morfar i Finland trygghet och gemenskap. Tillhörighetskänslan förstärktes ytterligare av morfaderns 

berättelser från kriget och det är med stolthet i rösten som Viktor berättar. Han känner sig finsk, 

säger han. Men det fanns också brister i berättelsen som gjorde det svårt för Viktor att bli ”hel”. Han 

kände ett starkt behov av att hitta sin biologiska pappa. Säkert berodde det delvis på att han ville ha 

upprättelse, att pappan skulle ta sitt ansvar, men det skulle också kunna höra ihop med den brist 

Viktor kände i sin egen livsberättelse. Det fanns luckor som behövde bli igentäppta och det kunde 

de endast bli genom att få fram fakta. Oavsett om man blivit adopterad, vuxit upp med den ena av 
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sina biologiska föräldrar eller båda två verkar denna längtan och behov av sammanhang finnas där. 

Mahoney & Yngvesson (2000:79) berättar om en bekants dotter som gång på gång ville höra 

berättelsen om hur föräldrarna träffades och hur hon blev till. Problemet som uppstår är när det inte 

finns någon som kan berätta historien eller när pusselbitarna har svårt att passa ihop. ”Who you are 

is linked to what you remember”, skriver Carsten (2000:697) i sin studie på adopterade i 

Storbritannien. Minnet av en händelse i det förflutna är kopplat till identiteten, menar hon, och 

genom att återge det som skett får individen chansen att återta kontrollen över händelser som 

formats av andra (ibid:698).   

 

För Maria kom mormor att bli hennes trygghet i livet. Det var hon som adopterade henne när 

mamma plötsligt gick bort och lämnade en bebis efter sig. Hela livet har Maria bara kunnat luta sig 

mot mormoderns berättelser av vad som egentligen hände mellan hennes biologiska föräldrar till 

den dag då pappan tog kontakt med henne. Hon hade hela livet undrat över varför han inte ville ha 

henne och nu dök nästa fråga upp om varför han tog kontakt med henne.  

 

-Jag var väldigt skeptisk. Varför tog han kontakt? Det känner jag än idag att det är väldigt 

obesvarat i och med att han gick bort då. 

-Kan du fortfarande känna att det är viktigt för dig, att du skulle behöva ha det här svaret? 

-Suck … nej men jag har väl egentligen redan accepterat det här. Jag är ju ganska nöjd med 

min gissning om man säger så. Det känns som ett bra svar … Det stämmer in i bilden.  

 

Adam berättade tidigare i texten om hans behov om att få veta vad som hänt mellan sina föräldrar. 

Till sist valde han att ringa upp sin pappa och ställa sina frågor. 

 

-Jag kommer ihåg att min mamma och hans version inte stämde och jag litade ju på min 

mamma klart. Det kändes som att han ljög. Han sa flera gånger att det känns lite jobbigt och 

jag kan inte svara på alla frågor. ”Försök släppa det som hänt och bygg nya broar”.  

-Kan du släppa det som hänt? Nöjer du dig med att du kanske aldrig får veta vad som hänt? 

-Jo det gör jag … det känns som de svaren man fått, mammas svar och hans svar när man 

sätter ihop dom … ett samband 

-Om du skulle ställa de här frågorna till dina syskon, känner du att du får svar? 

-Jaa, men han har berättat en annan version för dom. 

 

Kerstins mamma lämnade henne när hon var 3 år gammal. Hon växte upp med sin farmor till hon 

var 6-7 år då hennes pappa kom och sa att hon skulle flytta hem till honom, hans nya fru och deras 

nyfödda dotter. Även hennes storebror som under tiden bott hos deras mormor följde med. Hon 

menar att hennes pappa varit ganska lögnaktig och valt att inte berätta för varken henne eller några 
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andra. Hans nya fru kände till exempel inte till att han redan hade två barn från ett tidigare 

förhållande. Kerstin berättar hur uppslitande det var för alla när hon flyttade från farmodern som 

hon älskade, men att hon ändå upplever att hon fått en trygg och kärleksfull uppväxt tack vare sin 

styvmamma. När hon var 18 år skrev hon ett brev till sin biologiska mamma med frågor om varför 

hon lämnat henne, om hennes rötter. 

 

-Det var ju en gnagande känsla att varför dög inte jag? Men hon svarade inte. Neej hon 

svarade inte och jag skickade flera brev. 

-Men hur känner du då? Hur kände du när du fick veta att pappa inte sagt nånting, mamma har 

inte heller … 

-Jag brottades med en väldigt stark övergivandekänsla. Jag ville veta vad som hände. Vad 

hände när jag var liten som gjorde att hon lämnade två barn för jag har svårt att tänka mig 

att en kvinna gör det väldigt lättvindigt. 

 

Kerstin säger att hon har fått vissa svar, men att det kvarstår många situationer som hon undrar över 

och som hon aldrig kommer att få svar på. Då pappan gick bort när hon var i tonåren blir det svårt 

att veta vem som talar sanning. Mamman har heller aldrig berättat om vad som hände mer än att de 

ska prata om det någon gång och att min verklighet ser inte ut som den verkligheten som du tror. 

Kerstin menar att detta får henne att må lite bättre och att hon lärt sig att låta saker som verkar 

konstiga eller som gör henne ledsen bara rinna av henne.  

 

När jag lyssnar på mina informanters berättelser och tänker på min egen där jag haft liknande frågor 

kring vad som egentligen hände, blir det tydligt hur komplext det är och att det inte finns bara en 

sanning. Det blir också tydligt vilket starkt behov vi verkar ha att få svar och ett sammanhang som 

verkar något så när plausibelt. I Ben-Zions (2014) studie visar hon, genom sina informanters 

berättelser som adopterats som små barn från utom-europeiska länder, på flera komplexa situationer 

och kontext. Hon kommer in på den imaginära berättelsen där man i brist på information och med 

behov av historik och rötter som bas skapar sin egen historia. När verkligheten, eller verkligheterna 

i form av flera nya historier från olika människor, till slut kommer ikapp den påhittade berättelsen 

uppstår en krock som innebär att historien måste omskapas (ibid).  

 

I mitt fall skulle jag till slut få ett svar som hjälpte mig att släppa frågan. Det var under min andra 

resa till Serbien som jag fick möjlighet att träffa min faster Gila och hennes familj. Det var 

egentligen bara denna familj och min farmor som jag hört historier om då min mamma träffat dem 

när hon och min far bilade ner när hon var gravid med mig. Det var också denna händelse som jag 

visste att min faster kände till som etsat sig fast i min hjärna och vägrade släppa sitt tag. Min 
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mamma var gravid och förlovad med min pappa och planen var att de skulle gifta sig, men enligt 

min pappa behövde han dokument från Jugoslavien så de var tvungna att resa dit. Väl där lämnas 

min mamma ensam hos min faster och farbror under några dagar. Hon kunde inte göra sig förstådd, 

men förstod av deras kroppsspråk, enligt vad hon senare berättar för mig, att något var i görningen 

som de inte gillade. Min far återvände efter några dagar med en främmande kvinna som, får min 

mamma slutligen veta, han även hade gift sig med. Milena. Därefter åker de tillbaka till Sverige, 

min gravida mor, min far och min fars nya fru. När man hör historien kanske det inte är så konstigt 

att förstå att jag funderat mer än en gång över vad som egentligen hände. I min fantasi som barn, 

men även som vuxen för att vara ärlig, har olika scenarion utspelats för mitt inre. Det har handlat 

om förlorat pokerspel och tvångsgifte eller åtminstone tvångsgifte på grund av något misstag min 

far gjort och nu inte kunde dra sig ur. Inte kunde jag tro att det min faster till sist skulle komma att 

erkänna, kunde vara möjligt. Jag minns hur vi satt där runt matbordet. Vilken släkting vi än besökte 

hamnade vi alltid vid ett matbord och allt som fanns i skafferi och kylskåp dukades fram. Där satt vi 

nu min faster, hennes söner och deras familjer, min bror och hans familj och två av mina barn som 

också följt med på denna resa. En enda fråga fortsatte att snurra i mitt huvud och filtret som annars 

brukar fungera var som bortblåst. 

 

-Vem var Milena? Vad hände egentligen? Kan jag bara få ett svar! 

 

Jag tror min faster blev så överrumplad att hon började berätta om min pappa och hans förhållande 

med Milena. Hur hon blivit gravid och tvingats göra abort och hur han till sist valde att gifta sig 

med henne. Då var det ju sant! En väldigt tung sten släppte äntligen från mina axlar. Det var 

bedrövligt det jag hörde, men äntligen kände jag mig fri.  

  

Att höra sanningen är A & O menar Karin. Hon växte själv upp med en styvpappa som hon trodde 

var hennes biologiska pappa tills hon fyllt 18 år. Hon menar att en del av henne alltid känt att något 

var annorlunda och att man slutligen får en förklaring till det man känt, att det är något som inte 

stämmer. Så att få veta var både chockartat, men samtidigt blev hon lättad 

 

-Det var väldigt många som visste omkring mig liksom, utom jag. Jag kände mig ju inte älskad 

av min styvpappa, sen fick dom ett barn tillsammans, min mamma och han. Där märkte man ju 

också en väldig skillnad och det var ju alltså barnet i mig som tog på sig det själv … det var ju 

jag som inte var tillräcklig … jag som inte duger. Jag kunde ju inte bygga upp min självkänsla 

att lita på min egen känsla … vad som är rätt och riktigt. Det har jag fått jobba väldigt mycket 

med … jag har fått erfara hur viktigt det är att tala sanning … så att sanning till barn. Det är 



 32 

först när de har sanningen som dom kan förhålla sig till det och skapa strategier och hantera 

det!   

 

 

Stigma/stämpling 
 

 

Min huvudfråga till denna studie lyder ”Är blod tjockare än vatten?” och om svaret på den frågan 

skulle bli ja, ”Varför är det då så?”. Jag är inte säker på att jag kan få ett hundraprocentigt svar på 

den frågan. Det är många faktorer som påverkar varför det är viktigt att söka efter sin biologiska 

familj och då främst föräldrarna med den biologiska mamman som den viktigaste länken enligt vad 

flera studier på adoption visat (Triseliotis et al, 2005, Ben-Zion, 2014 ). Åtminstone för en majoritet 

verkar det vara på detta vis och då i västvärlden bör också nämnas. Det finns även de som valt att 

inte söka och vad detta beror på ser också väldigt olika ut. Jag har i min egen släkt en person som 

valt att inte leta efter sin biologiska far med argumentet att hon alltid känt sig älskad av sin styvfar 

och att hon ser honom som sin ”riktiga” far. För någon annan kan det handla om en uppgivenhet, att 

man inte vill bli besviken eller att livet fungerar bra ändå. Men jag vill påstå att det ändå går att dra 

en slutsats och det är att de flesta individer i de studier jag tagit del av, de program av Spårlöst jag 

har sett samt mina egna informanter känner en saknad och en längtan, ett behov av att veta var de 

kommer ifrån. ”Varför är det så?” blir då min följdfråga. Jag har letat bland olika teorier och studier 

varav några verkar mer plausibla än andra. Birgitta Frello (2011) som tittat på media och hur denna 

styr oss genom program som Spårlöst där budskapet är lika tydligt i varje program ”Blod är tjockare 

än vatten”, ”Utan ditt ursprung är du identitetslös” verkar ha hittat något värt att följa upp. En annan 

intressant teori står Lundin & Åkesson (2000) för. Genom att jämföra olika tidsepoker och hur 

samhällssynen var på blodsband under århundraden blir det tydligt att det finns en kulturell sida av 

detta fenomen (ibid). Problemet som här uppstår handlar om att det inte finns några studier gjorda 

på hur individen upplevde att växa upp i en familj som förvisso tillhörde den biologiska, men där 

föräldrarna var moster och morbror eller någon annan släkting. Utåt sett signalerar man att det var 

så det var precis som man idag signalerar att adoption, insemination och embryoadoption är helt 

godtagbart, åtminstone i vissa länder och på ett juridiskt plan. Samtidigt ser vi också genom 

program som Spårlöst eller efterfrågan på ”rotresor” att behovet av att söka information finns. 

Frågan som förföljer mig är om behovet anses finnas för att någon annan, som media, 

adoptionsföräldrarnas skuldkänslor, samhället etc., signalerar det eller om dessa blivit en produkt 

för att behovet finns där från början. Nästa fråga som jag söker svaret på är kopplat till den första 

med fokus på familjen. Är det verkligen fullt ut legalt att växa upp i en familj som inte är en 

”kärnfamilj”? Ja, jag vet hur det ser ut där ute. Bara genom mina intervjuer med dessa fem 
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informanter för att inte tala om min egen familj ger mig en bild av att kärnfamiljen är borta. 

Förmodligen har den aldrig funnits. Men en önskan om dess existens har definitivt funnits och 

förespråkats i omgångar. Paret Myrdal och kanske främst Alva Myrdal (1934) gick i bräschen för 

hur familjebildning och uppfostran skulle se ut i Sverige och vem som skulle ha rätt att föda barn. 

Talcott Parsons är en annan stor förespråkare för den amerikanska familjebildningen. Bilden av en 

amerikansk småstadsidyll på 1950-talet där alla delar samma värderingar, där fadern arbetar och 

modern är hemma med barnen, de biologiska. Parsons kom själv från en av de äldsta familjerna i 

USA på både faderns och moderns sida (Gottzén & Lögdlund, 2014). Familjens utformning är med 

största sannolikhet kopplat till etnicitet och urskiljning av människor som låg i tiden under denna 

period. Den moderna forskningen har tagit ännu ett steg när man lyfter in genus i debatten där till 

exempel Tamar Mayer (2000:5) tar upp det heteronormativa som en viktig byggsten i föreställandet 

av den nationella gemenskapen. Reproduktionen är inte någon privat angelägenhet menar den 

postkoloniala teoretikern Salla Tuori (2009:15 i Andersson, 2010) utan är i allra högsta grad en 

nationell fråga. Det är inte tillräckligt att det föds barn utan vem som är föräldern och vilka barnen 

är blir högst relevant. På samma vis som heterosexualitet här positioneras som ”reproduktionens 

naturliga plats” (ibid) torde man kunna sätta ett likhetstecken med uppfostran och uppväxt som 

fortskrider i samma anda, det vill säga med en mor och en far av samma biologiska börd. Både Hill 

Collins (2000) och Butler (2002) menar dessutom att ett barns position styrs av vilken 

familjepraktik den ingår i. Jag kommer inte att fördjupa mig ytterligare i dessa teorier, men finner 

det betydelsefullt att förmedla en känsla för den komplexitet som länkar samman individen med 

samhället och Nationen.  

 

Även om utvecklingen på ett juridiskt plan uppnått vissa resultat och även om ”kärnfamiljen” inte 

verkar finnas i praktiken, åtminstone inte i den utsträckning som vissa kanske tror, är min fråga om 

den ändå ligger kvar i vårt medvetande som en mall vi ständigt kämpar mot. Under min uppväxt 

minns jag att alla mina klasskompisar bodde med sina föräldrar och att de skulle vara något annat 

än biologiska fanns inte på kartan. Det var i alla fall inget man kände till. Jag minns mycket väl när 

de vuxna började prata om en av mina klasskompisar, Peter, vars mamma nu hade skiljt sig och 

flyttat ihop med en ny man. Det skvallrades en hel del om detta trots att det bara är drygt 30 år 

sedan. Jag minns att jag kände av ett visst utanförskap på grund av min egen situation och när det 

här hände med Peter, hur jag kände en viss tillhörighet med honom. Det blev vi mot resten. Jag vet 

inte om Peter kände på samma sätt. Under hela min uppväxt har jag känt mig annorlunda och när 

frågorna om min pappa dök upp emellanåt hittade jag på vad jag då såg som lämpliga historier. Jag 

minns särskilt hur en berättelse löd, där hette min pappa Lennart och bodde i Göteborg.  
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När jag först bestämde mig för att skriva om hur det är att ha växt upp med endast den ena av två 

biologiska föräldrar och hittat den andre först som vuxen visade det sig vara svårt att hitta 

informanter. Inte för att dessa personer inte existerar, tvärtom upptäcker jag ständigt fler i olika 

åldrar som delar samma erfarenhet. Jag tror att det kan höra ihop med det jag nyss beskrivit, att det 

än idag finns ett tabu kring att inte växa upp med sina biologiska föräldrar. Howard Becker 

(1963/2006) ger flera exempel på vad tabu och avvikande beteende kan få för följd. Becker 

(ibid:24) beskriver avvikelse på följande sätt 

  

Avvikelsen [är]inte primärt en kvalitet hos en handling som personen begår, utan snarare en konsekvens av 

att andra har tillämpat regler och sanktioner på en ”syndare”. Den avvikande är en person, som man 

lyckats fästa denna etikett på: avvikande beteende är det beteende som människor stämplar som sådant 

 

Becker (ibid) menar också att vissa regler endast tillämpas om det skulle uppstå särskilda 

konsekvenser. Han lyfter exempel på sexuella relationer och att det på 1960-talet var först om den 

ogifta kvinnan skulle bli gravid som det skulle bli problem. Den nyblivna modern var den som kom 

att bära hundhuvudet och blev stämplad som avvikaren medan den ogifta fadern gick fri från 

klander. Men det är inte bara modern som drabbas utan i lika stor utsträckning barnet. Beckers 

litteratur kom första gången ut på 1960-talet och beskrev den tidsepoken men flera av mina 

informanter, inklusive jag, är födda under detta årtionde.  

 
 

-Nu kan jag inte säga att jag vuxit upp utan pappa längre utan nu har jag min pappa. Det är 

ändå en del av den man är … vems föräldrar alltså. 

 

Maria beskriver här hur hon känner det vid mötet med sin biologiska pappa. På något vis är det som 

att ordningen har återskaffats. Hon passar på nytt in i mallen, hon är en del av den. För Viktor var 

det viktigt att vinna arvstvisten, likaså beskriver Karin hur hon längtade efter att bli adopterad av sin 

biologiska pappa. Goffman (1963/2011) tar i sin bok Stigma upp begreppet ”social information” 

som han likställer med symboler som bekräftar identiteten hos individen som att personen tillhör en 

viss klubb eller att han/hon är gift. En variant på symbol är ”prestige- eller statussymbol” där 

klasstillhörighet eller sociala positioner åsyftas (ibid:54). Prestigesymboler menar Goffman (ibid) 

står i motsats till stigmasymboler som snarare beskriver eller urskiljer avvikaren från den 

”normala”. Symboler och symbolhandlingar, riter, har visat sig vara betydelsefulla för individen och 

gruppen genom att öka förståelsen för vad som är rätt och fel, tillhörighet med mera (Berger & 

Luckmann, 1967, Hendry, 1999). Även brist på symboler där sådana förväntas torde kunna 

likställas med att bära en stigmasymbol, att stå utanför gruppen eller samhället som i fallet med 
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Maria, Viktor och Karin. När symbolen finns där i form av ett papper, ett efternamn eller något 

annat, tar man steget från att vara avvikaren till att bli en gruppmedlem. 

 

 

Slutet gott, allting gott … 
 

 

När man följer program som Spårlöst på tv, har alla samma slut. Mötet, det efterlängtade, har 

äntligen knutit ihop säcken. Förälder och barn har förenats och man vet vem man är och var man 

hör hemma. Det lämnar tittaren med en bra känsla i kroppen av att ordningen är återställd. Men hur 

gick det egentligen efter detta första möte och kan man ha en relation när vardagen inte finns där? 

 

Karin berättar att det varit en lång resa för hennes del. Det har tagit tid och hon har fått jobba 

mycket med sig själv för ”att läka såret”. Men det har varit värt det. Karin tror att det alltid kommer 

att finnas en bristkänsla som inte går att fylla med något. Hon har försökt att ersätta den med andra 

saker, mer ytliga, som att köpa grejer, men det hjälper inte. Karin menar att man helt enkelt får lära 

sig att acceptera att bristen alltid kommer finnas där, men att den blir mindre med åren och i takt 

med att hon läker. För henne har det varit viktigt att hennes biologiska pappa valt att finnas där, att 

han ville adoptera henne, att de ses och hörs regelbundet. Hon har även en fin kontakt med sina 

halvsystrar, inte lika stark som relationen till sin lillasyster som hon vuxit upp med, och hon ser det 

mer som en bonus. Skulle de inte vilja träffas, gör det ingenting. Det är skillnad med föräldern, där 

finns ett behov av att ses. Men det har tagit tid att bygga upp en tillit och att våga närma sig. 

Styvpappan har hon ingen kontakt med längre. Hon valde bort honom och i och med skilsmässan 

från hennes mamma skedde uppbrottet mer naturligt.  

 

-Min styvpappa var väldigt dominant. Han var en flockledare, den som bestämmer. Så han 

tyckte nog det var jobbigt med konkurrensen från min biologiska pappa. 

 

Karin har en tanke om att även människan omedvetet tar fram ett djuriskt beteende i vissa 

situationer. 

 

-Reptilhjärnan, säger hon, träder in och man vill skydda sin flock.  

 

Flocken menar hon är familjen, fru och barn. Om till exempel barnet sätter sig på tvären och inte 

följer reglerna då åker man ut eller puttar ut sig själv. Hon tror att det var det som hände mellan 
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henne och styvpappan. Karin är också av idén att när man lämnar bort sitt barn, oavsett hur goda 

intentionerna är, så bildas ett sår, både hos föräldern och barnet. Ett sår som aldrig kommer läka 

fullt ut. 

  

I Kerstins fall är det hon som har legat på för att kontakten med mamman ens skulle bli av. Hon har 

försökt få kontakt under många år, först via brev, som hon aldrig fick några svar på. Till skillnad 

från Karin så bor hennes mamma i Sydeuropa vilket medför vissa svårigheter att ses på regelbasis. 

Hon har hälsat på hos sin mamma ett par gånger och när mamman besöker sin syster som bor i 

Sverige, brukar de försöka ses. Men relationen till hennes halvsystrar är betydligt starkare än till 

mamman. Hon tror själv att banden mellan syskon generellt är starkare än mellan förälder och barn. 

Kanske kan det bero på det starka band som alltid funnits mellan henne och hennes storebror som 

gick bort för några år sedan. Kerstin upplever det själv som att hon inte är bitter på sin mamma, att 

hon har förlåtit henne, men i vissa situationer kommer andra känslor upp som när hennes bror gick 

bort och hon respekterade hans önskan om att inget berätta förrän efter hans död. 

 

-Det kände hon sig sårad över … och det gjorde mig mycket, mycket förvånad. Nästan lite 

kränkt faktiskt. Hon har aldrig frågat hur det kändes att växa upp utan henne men där blir hon 

omskakad och … ja, ja man reagerar konstigt. Där kände jag att det var lite som en mental 

örfil. Att hoppsan, skulle jag ha tänkt på hennes känslor. Att hon kunde vara så egoistisk. 

 

Adam har precis som Kerstin sin ena förälder långt bort. I hans fall är avståndet ännu längre men 

det går att hålla en viss kontakt via Skype och Whats App till exempel. Han är glad över att ha gjort 

den här resan och fått möjlighet att träffa sin biologiska pappa oavsett hur det slutar. Även om 

Adam själv i unga år sökt efter sin pappa hade han lagt det åt sidan. Det var först när hans fru 

föreslog att han skulle söka till Spårlöst som han tog tag i det:  

 

-Vill du inte veta vem det är och hur han ser ut och så där och för att identifiera dig själv?  

 

Det viktigaste för Adam var att se sin pappa och att få möjlighet att ställa de frågor som gnagt hos 

honom hela livet, om vad som hände mellan honom och mamman. När han till sist får chansen att 

göra det märker han hur pappan börjar dra sig undan. Så här svarar Adam på min fråga om han har 

några förväntningar eller om det var tillräckligt att han fick träffa sin pappa? 

 

-Jaa. Det var det viktigaste kände jag och känner fortfarande att jag fick träffa honom vid liv 

och få svar på vad som hände. Om vi håller kontakten efteråt det får bli en bonus men jag 

kommer inte begära det eller söka det själv. Men jag vill verkligen ha en kontinuerlig kontakt 
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med honom. Men det kändes ganska tidigt att han inte ville ha det. I början så ringde han ett 

par gånger men sen efter det samtalet där jag ställde honom mot väggen så försvann 

kontakten mer och mer. 

 

Han vet inte varför kontakten stannat upp men han har sina aningar. Ett svar kan vara att pappan 

kände sig pressad, men också att den fru som pappan lever med idag tycker det är jobbigt med 

någon annans barn och att det drar upp saker som hänt tidigare. Direkt efter hemkomsten kände 

Adam en väldigt stark längtan efter att åka tillbaka, en längtan som avtagit sedan dess men som 

ibland kan dyka upp. 

 

-Ibland tänker jag att jag skulle vilja ha lite mer kontakt med min biologiska pappa och lära 

känna honom mer. 

 

Han menar att en pusselbit förvisso har fallit på plats men tron på att hitta sig själv eller få bekräftat 

vem han är uteblev. I och med hans egen resa upplever han att även hans mamma fått en möjlighet 

att bearbeta det som hänt.  

 

Triseliotis et als (2005) studie på adopterade visar på många likheter när man tittar på orsaker till 

varför man sökt och hur relationen skulle komma att se ut över tid. Inledningsvis var de stora 

frågorna ”Lever föräldern/föräldrarna?”, ”Hur ser de ut?”, ”Varför lämnade de bort mig?”. Allt 

eftersom man fick svar på dessa frågor dök nya känslor och tankar upp. Vad Triseliotis et als 

(2005:155-175) studie också belyste var att kontakten med modern var primär och först i ett senare 

skede kom fadern och eventuella syskon in i bilden. Det vanligaste var att man sågs 1-2 gånger per 

år vid större högtider. Ju längre avstånd desto mindre sågs man. Över 51 % av deltagarna hade ännu 

kontakt med någon familjemedlem när 5 år hade gått från deras återförening. I de fall man valde att 

inte ha någon kontakt berodde detta oftast på att man kände ett främlingskap gentemot föräldern, att 

man inte delade några intressen och 20 % såg det som försvårande att man inte delade erfarenheter 

och minnen (Triseliotis et al, 2005:155-175). Går det att etablera en genuin kontakt med sin 

biologiska familj och då främst föräldern utan en vardag? Räcker det med kontakt via sociala 

medier eller krävs det något mer för att kontakten ska kännas fulländad? Thomas J. Scheffs (Scheff, 

1994 i Johansson & Lalander, 2013:55) begrepp ”sociala band” beskriver hur ett samhälle är 

uppbyggt, där ritualer och symboler spelar en viktig roll. Dessa byggs upp i mötet mellan individer 

och ritualer. De skapas, befästs, förstärks, utmanas, försvagas eller klipps av. Individen har således 

ett behov av att delta i det rituella sociala samspelet och det krävs för att det sociala samspelet ska 

kunna fungera. Carsten (1997 i Carsten, 2000:687) beskriver hur  ”Malay people make kinship in 
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their everyday lives by living together in houses and sharing meals”. Här var det vardagen som 

skapade släktskapet oavsett om man ursprungligen var biologiskt relaterade till varandra eller inte.  

 

Karin beskriver hur hennes frekventa möten och samtal med sin biologiska pappa har hjälpt henne 

att läka såret inom sig. Han känns verkligen som hennes pappa, säger hon. I Kerstin och Adams fall 

finns inte vardagen på samma sätt. De ringer varandra ibland och har kontakt via nätet, men det 

verkar inte vara tillräckligt för att ”komma över tröskeln”. På ett plan känner åtminstone Adam ett 

starkt band till sin pappa, mest i själva mötet när de står varandra nära också på ett fysiskt plan. 

Känslan av närhet verkar avta efter hand som de inte ses. Men längtan går upp och ner hos både 

Kerstin och Adam, det är åtminstone min tolkning av det som kommit fram under våra samtal.  

 

För Maria har det sett annorlunda ut. Hennes pappa sökte upp henne via sociala medier när hon var 

cirka 21 år. Först var hon tveksam till om hon skulle svara men hennes mormor övertalade henne till 

att ge det en chans. Maria kände att han borde ha tagit steget mycket tidigare och att det nu var för 

sent. Men hon lyssnade på sin mormor som varit den som betytt mest för henne och även axlat 

rollen som hennes adoptivmamma efter moderns bortgång. Tanken handlade nu mest om hur allt 

skulle bli. Efter första mötet med sin pappa hade de kontakt via Facebook. De bestämde att ses igen 

och denna gång skulle de träffas hemma hos pappan i Danmark. Det började kännas som en början 

till en framtid tillsammans. Då ställer pappan frågan till Maria om adoption men den kom så 

plötsligt och han kändes fortfarande som en främling menar hon.  

 

-Det skulle vara ett svek mot min mormor också, om han skulle adoptera mig så försvinner ju 

hon som förälder. Jag sa det till honom att jag var jättesmickrad men att det kändes som ett 

svek mot henne då hon ju uppfostrat mig. Jag sa att inte just nu men kanske längre fram när vi 

känt varandra mer.  

 

När Maria kommer hem igen känner hon att något har förändrats i deras relation. Kontakten dog ut 

ganska fort. Hon meddelar honom på FB att hon ska ha barn och han gratulerar men inte mer än så, 

berättar hon. Maria hade börjat få förväntningar på sin pappa efter allt han sagt under vistelsen hos 

honom i Danmark, men han gör henne besviken. Hon skriver igen och berättar när barnet är fött, 

men hör först inget. Sen kommer det ett grattis. Pappan har under den här tiden träffat en ny kvinna 

och hans meddelanden handlar mest om henne vilket gör Maria ännu mer besviken. Maria har 

funderat mycket på varför det blev så här. En tid senare får hon veta via en bekant till pappan att 

han har avlidit av en längre tids sjukdom, inget han någonsin berättade för henne. Ingen på pappans 

sida tar kontakt med henne trots att hon hade både fastrar och halvsyskonen på Facebook. Pappans 

vän berättar att det ska hållas en begravning men hon hinner inte åka ner på grund av för kort varsel. 
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Idag har hon inte kontakt med någon från den sidan av familjen. Hon har halvsyskonen på FB men 

hör inget från dem men kan se vad som händer i deras liv.  

 

-Känns det ändå skönt att du fick möjligheten att träffa honom? 

-Det hade egentligen inte spelat någon roll. Jag hade ju önskat att han kunnat berätta för mig 

att han blev sjuk till exempel så man kunde försökt och ses en gång till. Eller att han hade fått 

träffa sitt barnbarn. Det var ju negativt innan men det har också blivit negativt efter. På sätt 

och vis känns det att det var jätteonödigt att dra upp det här igen om det skulle bli samma 

igen. Men jag är glad att jag inte gick in med för många förhoppningar.  

   

Viktor har inte samma erfarenhet som de andra informanterna. Hans biologiska pappa dök upp när 

han var 5 år och ville bli tillsammans med mamman igen. Mamman sa nej. Innan pappan gick fick 

Viktor frågan om han ville följa med honom och bo där istället. Men precis som Viktor säger, - Hur 

ska en liten 5-årig pojke kunna ta ett sådant beslut? Det kom att dröja många år innan han skulle hitta 

honom igen. Det var sekretess som stoppade sökandet gång på gång. Till sist lyckas han få tag på 

honom och de ses vid ”båtarna”, färjorna som går mellan Finland och Sverige, där pappan jobbar. 

Mötet blir inte så lyckat som han hade hoppats, men Viktor fortsätter ha kontakt med pappan och 

skickar bilder på sig och mormor och morfar som är de som stått honom närmast i livet. Sen blir det 

arvsrättsstrid som Viktor vinner och det är då som pappan säger till honom att inte ta kontakt mer. 

Några år dessförinnan fick han veta att han hade en halvsyster på pappans sida. Han söker även 

efter henne och lyckas få kontakt. Idag har han en mycket fin kontakt både med henne och de andra 

syskonen. De förenas kring samma öde på något vis och delar liknande erfarenheter. Det är de som 

betyder mest för honom. Ibland funderar han på vad som skulle hänt om han följt med pappan den 

där dagen då han var 5 år.  

 

-Hur känner du inför din pappa idag? 

-Jag har fått vara ett vuxet barn … jag brukar tänka så här ”Det vore väl väldigt lyckligt och 

trevligt om gubben ändå kunde ändra inriktning och inställning både mot mig och finska 

syrran … för då kunde man lägga det här bakom sig va … att göra ett avslut och stänga den 

här tunga, svarta enormt tjocka … källarvalvsdörren bakom oss … börja om på nytt 

 

Min egen historia då, hur har det gått där? Jag fortsätter min berg- och dalbanefärd, men den 

medvetet valda distans jag själv satt upp för att skydda mig mot att bli besviken gör att kontakten 

med min far är sporadisk. Det är alltid jag som ringer honom, men när jag föreslår att han ska 

besöka mig är han villig till det och vill att det ska ske fort. Kanske det skulle vara bra för oss att ses 

bara vi två. Alla våra möten har alltid skett med andra släktingar inblandade som på något sätt 
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påverkat och stört balansen. Kanske är det vardagen vi behöver för att lära känna varandra, som 

Karin beskriver i sin berättelse. Med min syster har det gått upp och ner. Vi har setts hemma hos 

henne ett par gånger, men hon visar inget intresse av att komma till mig och se hur jag har det vilket 

gör mig besviken. Generellt upplever jag en avsaknad av intresse för vem jag är och hur jag haft det 

från hela den sidan av familjen. Men det finns även saker som vi har gemensamt, som studier. Min 

syster ser universitetsstudier som något viktigt så vi kan mötas den vägen. Men den som står mig 

närmst är nog min storebror. Han har valt en helt annan karriär än mig och min syster och har gått åt 

det praktiska hållet. Men vi delar samma uppväxt. Båda blev vi ”lämnade” av vår far och även min 

bror trots att han växte upp med vår pappa som granne, fick inget veta förrän i tonåren. Så på 

samma vis som Viktor och hans syskon förenas av ett gemensamt öde kan jag känna så med min 

storebror. Triseliotis et als (2005) studier visar på just detta, att ha något gemensamt intresse eller 

gemensamma minnen, något man kan dela med varandra som ett verktyg som förenar för att 

relationen ska gå vidare. Annars väljer många att avbryta den (Triseliotis et al, 2005). Min bror 

arbetar dessutom ofta i både Norge och Sverige varpå vi haft möjlighet att träffas på ett mer 

avslappnat sätt och under kortare perioder. Jag meddelar honom när jag är hos mina barn i Göteborg 

där även han har en lägenhet och har han tid och är på plats så brukar vi ses över en kopp kaffe. Det 

som hindrat mig mest är tyvärr språket. Min syster pratar ganska bra engelska, men både min pappa 

och bror har serbiska och tyska som alternativa kommunikationskanaler och jag kan inget av dem. 

Denna barriär är som en tröskel vi aldrig verkar ta oss över. Jag drar slutsatsen att när vardagen inte 

finns där, när symboler och ritualer saknas eller man inte förstår varandras då blir det svårt att skapa 

de sociala band som förbinder och skapar gemenskap och sammanhang. Det räcker inte fullt ut att 

dela ett biologiskt ursprung, det sociala samspelet har en viktig funktion. Det sociala samspelet 

verkar heller inte räcka fullt ut om vi inte kan se oss i ett sammanhang med en början och en 

kunskap om vilka individer som har skapat oss. Kanske är det som Triseliotis (1973) misstänker, att 

det handlar om att få veta om man var älskad eller inte men hur skulle det se ut om medias bild 

förändrades, om kulturen såg annorlunda ut och då synen på familj? Skulle behovet av den 

biologiska föräldern fortfarande vara lika starkt?   

  

 

Analys och reflektion 
 

 

Jag avslutar min studie med en fråga. Är det inte måhända detta som den hermeneutiska spiralen 

antyder där ny kunskap, nya möten och erfarenheter ständigt leder fram till nya tolkningsansatser. 
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Förhoppningsvis vilket jag tror, har jag kommit en bit på väg i mina försök att förstå människans 

behov av en biologisk förälder. I inledningen beskrev jag syftet med föreliggande studie som gick ut 

på att få en ökad förståelse för om och i så fall varför det är så viktigt för individen att känna till 

sina biologiska föräldrar. Jag ville också undersöka vad som händer vid själva mötet mellan förälder 

och barn men minst lika viktigt om inte det mest relevanta, hur livet kom att se ut efter detta första 

möte utspelade sig. Dessa funderingar formades till mer formella frågeställningar ”Är blod tjockare 

än vatten?” – ”Vad händer med identiteten när man möter den biologiska föräldern?” – ”Vad 

skapar bandet som förenar en förälder med barnet?”. Efter vissa svårigheter med att hitta 

informanter lyckades jag till sist fånga in 5 stycken kvinnor och män, födda mellan början av 1960-

talet och slutet på 1980-talet. Jag valde att ta plats som informant nummer 6, vilket kom att innebära 

för studien en autoetnografiskt skriven text, där jag har försökt att inte falla i de gropar som flera 

forskare och kritiker till denna metod varnar för. För att öka validiteten rekommenderar Anderson 

(2006 i Chang et al 2012) med flera att man lyfter in flera informanter utöver författarens egen röst. 

Att ställa sig frågorna ”Vem talar, för vem och hur?”, Reed-Danahay (1998:3) är ytterligare ett 

redskap för att inte tappa bort sig i texten och fastna i sin egen berättelse. Kriterierna jag satte upp 

för att rama in gruppen av informanter blev följande tre: ”Personen ska ha sökt efter och hittat sin 

biologiska förälder” – ”Personen ska ha växt upp med endast den ena biologiska föräldern” – 

”Det ska ha gått minst ett år sedan personen fick kontakt med den försvunna biologiska föräldern”. 

Ur ett kronologiskt perspektiv har analysen gått från informantens barndom med ”Mötet” som 

huvudobjekt och upprinnelsen till detta. Det hela avslutas med ”vad som händer sedan”, ”hur livet 

ser ut idag för informanten” med en återblick på hur allting började. När jag försökte fånga olika 

aspekter som jag trodde kunde ge en förklaring till mina tre frågeställningar var det några som blev 

tydligare än andra. Det är på dessa teorier som studien vilar.  

  

Att intresset för ”rötter” och ”ursprung” är stort visar program som ”Spårlöst” som visas i flera 

europeiska länder samt i USA och Australien. Oavsett land är stegen alltid desamma och avslutet 

består av ett möte där barn och föräldrar äntligen hittar tillbaka till varandra. Och så levde de 

lyckliga i alla sina dagar … eller? Att media har valt att vinkla programmet på detta sätt är i sig 

intressant, men vad som blir av större värde är de slutsatser både min egen erfarenhet, mina 

informanters samt de studier jag tagit del av visat. Mötet blev inte svaret på alla tvivel, frågor och 

sökandet efter en identitet. Mötet kom i själva verket att bli början på resten av livet där en ny resa 

tog vid. En annan roll som media valt att spela går ut på att ställa det biologiska mot det sociala där 

det biologiska utan undantag alltid står som vinnaren. Men hur såg det ut i praktiken? Definitivt 

mycket mer komplicerat och komplext än detta program ville påvisa.  
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Varför sökte man då? Adam, en av mina informanter, lade fram det som en process i flera steg. Det 

första var att få vetskap om att den biologiska föräldern var vid liv sedan blev det viktigt att få 

träffas och se om det fanns likheter som på något vis bekräftade släktskapet och förstärkte bandet 

mellan dem. Ett band som flera informanter hos både mig och från andra studier menat sig känna, 

men inte alla. När dessa steg var avklarade kom man på något sätt till pudelns kärna, det viktigaste, 

som bestod i att få en förklaring till varför man blev bortlämnad, bortvald. Vad hände den där 

gången? Denna frågeställning återfinns hos samtliga av mina informanter inklusive jag själv. Att få 

en förståelse för, en förklaring till det som hänt och ett sammanhang som var något sånär begripligt. 

Hylland Eriksen (1996, 2004) förklarar det med att identiteten, som är den man söker efter, vilar på 

en myt, en skapelseberättelse om hur vi blev till och av vem. På samma sätt som människan söker 

en förklaring till hur världen uppstått, vem den första människan var och så vidare. Att få denna 

kunskap skapar en känsla av tillhörighet som i sin tur gör att man känner sig trygg. Giddens (1999) 

begrepp ontologisk trygghet som handlar om att veta vilka vi är och hur vi är länkade till denna 

värld, ger en bra beskrivning av detta behov. Triseliotis (1973) som sedan 1970-talet forskat på 

adoption har en egen teori, om att det till syvende och sist handlade om att få vetskap om ifall man 

var älskad eller inte.  

 

Symboler och ritualers signifikans kom att bli en annan relevant upptäckt. Att symboler och 

symboliska handlingar hjälper oss att skapa vår vardag menar flera teoretiker. Varje grupp, varje 

kultur har sina symboler och ritualer som är typiska för dem (Hendry, 1999). Det handlar om 

symboler som förenar, till exempel ett språk som i mitt fall där min pappa ville att jag skulle lära 

mig ”jugoslawische”. För Marias pappa blev det viktigt att hon visade på sin Facebook-sida att hon 

var från Danmark. För en av mina andra informanter, Karin, blev det tydligt vad som händer om en 

symbol försvinner som då hon blev adopterad av sin biologiska pappa och hon försvann ur 

”rullarna” som dotter till sin mamma. Trots att både mamman och Karins barn visste vem som var 

Karins mamma fanns behovet av denna symbol i form av en registrering. De upplevde det som 

traumatiskt när mammans namn inte längre stod på pappret. Karin upplevde själv samma behov 

med sin pappa. Genom adoptionen, en symbolisk handling, kände hon till sist att hon var hans, 

berättar Karin. Andra symboler kunde vara att dela samma efternamn.  

 

För att få svar på mina frågeställningar om vad som är tjockast, blod eller vatten, valde jag att 

undersöka vad begreppet ”familj” betyder och hur man sett på det historiskt. Det visade sig vara 

stora variationer genom århundraden och då har fokus enbart legat i Europa. Under 1800-talet 

prioriterades det ”sociala föräldraskapet”. Den som uppfostrade barnet ansågs således vara den rätta 

föräldern. Då var det ekonomiska och sociala orsaker som låg bakom. Idag har det åter svängt och 
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det biologiska har blivit viktigt. Eftersom synen på familj verkar svänga under olika tidsepoker och 

i olika kulturer menar många forskare att släktskap är en kulturell konstruktion som förändras över 

tid och rum. Howell (2007:9) anser till exempel att det ständigt pågår en förhandling mellan ”to kin 

by nature”, ”to kin by nurture” och ”to kin by law”. Problemet jag kan se och som jag beskrivit i 

denna studie handlar om det man inte forskat på som till exempel hur individen upplevde familj, 

släktskap och vad som vägde tyngst av det biologiska eller sociala, under 1800-talet. Som Howell 

(2007) är inne på så kan en stat ta fram en lag som reglerar hur det ska se ut, vem som anses vara 

förälder, vem som får bli förälder, som vid en adoption eller provrörsbefruktning exempelvis. På ett 

annat plan som tidskriften ”Historiskan” (URL1,2015) skriver om kan det finnas ett glapp mellan 

ideologi och praktik. Därför blir det svårt att urskilja vad som är vad och hur det ser ut. Likaså är 

det flera faktorer som styr och påverkar vad individen ska ha för åsikter. Jag lyfte i början av detta 

kapitel medias påverkan och hur Spårlöst valt att vinkla sina program och ta bort information som 

inte stämmer med den bild de vill förmedla. Vilken politik som styr en nation just för tillfället och 

hur man vill att familjebildningen ska se ut, spelar en viktig roll. Begrepp som ”kärnfamilj” verkar 

ligga kvar som en mall att sträva efter i vårt undermedvetna.  

 

Så varför sökte jag efter min biologiska pappa? Var det för att återställa ordningen som blivit 

omkullkastad den dagen min pappa försvann, då jag hamnade utanför den beundransvärda mallen 

där man bör leva med en mamma och en pappa som delar samma blod som barnet? Var det för att 

hitta min identitet genom en skapelseberättelse där jag fick veta hur allting började och vem som 

hade skapat just mig? Eller bildas ett osynligt band i samma stund som barnet blir till mellan 

föräldrar och barnet som bara finns där? Jag tror det är en blandning av alla dessa faktorer och att 

det är svårt att säga vad som är hönan och vad som är ägget. Men när jag spann vidare för att se om 

man kunde bli ”hel” genom denna ritual som mötet kom att bli för de flesta av oss som deltagit i 

denna studie, insåg jag att även den förra frågan skulle komma att skakas om ännu mer. Mötet i sig 

verkade främst ha lagt vissa av pusselbitarna, men för flera av mina informanter vars viktigaste 

fråga handlade om vad som egentligen hade hänt, varför föräldern valde att lämna dem, fick aldrig 

något riktigt svar. Det innebar en svårighet att gå vidare. Några lade sitt eget pussel och en 

någorlunda plausibel berättelse tog form som man valde eller helt enkelt blev tvungen att nöja sig 

med. I vissa fall för att den ena eller båda föräldrarna inte levde längre så att de aldrig skulle kunna 

ställas mot varandra. För de av oss som trots allt fick ett svar blev nästa steg om man skulle och 

ville gå vidare med relationen. Utan det första svaret är min uppfattning att det blev svårt. Men det 

krävs två för att dansa tango. För en av informanterna, Karin, där både hon och pappan valt att ta 

steget vidare har det inneburit mycket arbete från båda håll, men det har visat sig vara värt det. 

Sakta, men säkert, menar Karin, så läker de sina sår tillsammans. Men de har också haft möjlighet 
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att dela en vardag i någon form. Utan vardagen med dess ritualer är min uppfattning att det blir 

svårt. När avståndet är stort som för både Adam, Kerstin och i mitt fall, är det svårt att upprätthålla 

en relation och ta den till en ny nivå. Det är inte tillräckligt att kunna lyfta telefonen eller mötas på 

Skype. Om detta har att göra med att grunden inte finns där som den gör hos de barn och föräldrar 

som vuxit upp tillsammans eller om det är andra faktorer som spelar in är svårt att veta. Men tack 

vare detta konstaterande drar jag slutsatsen att det inte räcker med biologin för att man ska vara 

förälder och barn, åtminstone inte fullt ut. Likaså anser jag att det behövs något som förenar i form 

av en fysisk likhet, delade intressen, gemensamma värderingar eller något annat för att denna 

relation ska kunna gå vidare. Jag anser även att det biologiska har en viktig funktion oavsett vad 

orsaken till detta är som jag har försökt belysa från flera håll. Att känna till sitt ursprung spelar roll. 

Känslan av att bli hel tror jag hör ihop med detta, med sammanhanget som blir tydligt, med en 

början som saknades tidigare. Att skapa sin egen berättelse hjälper oss när någon annan utväg inte 

är möjlig, men det blir helt klart mycket lättare om man kan få svart på vitt hur allt har gått till. 

 

Hur går man vidare med forskningen? Var bör vi leta för att ännu mer närma oss en slags sanning? 

Inte för att jag tror att det finns bara en sanning, en slags universell lösning eller förförståelse. Mitt 

förslag är att fördjupa oss i andra kulturer och titta förbi Europa, Australien och USA. Att synen på 

släktskap ser olika ut har inte bara min lilla studie bevisat. Tvärtemot finns det mängder av litteratur 

inom antropologi och sociologi med flera ämne som talar för detta. Frågan är om man ens försökt 

att titta på individen och inte systemet i stort. För i det stora, på en makro-nivå, är Sverige ett öppet 

land där olika teknologiska lösningar är möjliga för den som inte på egen hand kan få ett barn. 

Likaså har det blivit reglerat i lagen att även par av samma kön ska ha rätt att adoptera. Media visar 

sin bild av familjerelationer där det biologiska vinner över det sociala så redan här ser vi en 

kollision. Går man ner på ett lägre plan så beroende på i vilket kontext man befinner sig, är olika 

lösningar rättfärdigade eller förkastas. Mina funderingar sträcker sig långt utöver det denna studie 

valt att fokusera på. Därför skulle jag vilja fortsätta min undersökning med att ställa olika grupper i 

det svenska samhället mot varandra. Är det verkligen okej för alla att samkönade får adoptera? 

Kanske beror det på vem det handlar om. För Mark Lewengood och Jonas Gardell som är ett 

kändis-par som varken jag eller flera med mig jämför sig med, kan många nog ge sin acceptans just 

för att de inte utgör något hot. På samma sätt tror jag samhället ger vissa kategorier accept på att 

föda barn där olika fäder är inblandade. Kanske är det så att för en medlem av arbetarklassen, vem 

som idag anses ingå i en sådan, kan många till och med förknippas med att man ska ha flera barn 

med olika fäder. För en medelklass kan det möjligen inte vara lika okej. Jag vet inte. Men det är 

frågor som snurrar i mitt huvud och som jag anser hör ihop med de föregående frågeställningar som 
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jag försökt besvara i denna studie. Man kan ta det i många olika riktningar och på olika djup för att 

försöka fånga en tydligare helhetsbild som, misstänker jag, kommer röra till det ännu mer.  
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Appendix 1 
 

 

Frågebatteri 

 

 Berätta om din uppväxt. 

 Hur var det att växa upp utan din ena biologiska förälder? 

 Vad kände du till om din bakgrund? 

 Skapade du en egen historia om din bakgrund, hur såg den ut i så fall? 

 Varför sökte du efter din förälder? 

 Hur kändes det att söka efter din förälder? 

 Berätta om mötet. 

 Förändrades något efter mötet? 

 Var det något du trodde skulle ha förändrats som inte gjorde det? 

 Berätta om tiden efter mötet fram till idag. 

 Hur har tiden efter det första mötet varit? 

 Hur har andra människors reaktioner sett ut? 

 Har din identitet förändrats? På vilket sätt? 

 Har mötet medfört några konsekvenser, vilka? 

 Vem är du idag? 

 Hur ser din relation ut idag till den gamla/nya familjen? 

 Vad har varit svårast längst vägen? 

 

 

 
 

 


