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Inom föreningar för internationellt adopterade pågår ständigt samtal om adopterades 

livsvillkor i Sverige. För oss adopterade är det en stor tillgång att vi kan träffa andra 

adopterade genom föreningar som vår, Adopterade etiopiers och eritreaners förening, AEF1, 

men vi ser också att det stödet inte räcker för alla. Många adopterade upplever att det saknas 

kunskap och kompetens om adopterades villkor och behov när de sökt hjälp av socialtjänst, 

vårdcentraler och psykiatri. Därför var det ett välkommet besked från regeringen i slutet av 

april 2020, att ett adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till adopterade skulle komma 

att erbjudas. Uppdraget gavs åt Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, 

som är den myndighet som har som sitt uppdrag att arbeta för att adoptioner till Sverige ska 

ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt och skulle genomföras i samråd med 

Socialstyrelsen, Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Vad kunde gå fel? 

 

Den 9 juli tillkännagavs MFoF:s tilldelningsbeslut med motiveringen att: ”Leverantören har 

antagits utifrån värderingsprincipen lägsta pris per timma och att leverantören bedöms 

uppfylla angivna krav”. De krav som uppställts i anbudsförfarandet är delvis goda vad gäller 

vilken yrkeskompetens och erfarenhet som krävs. Det är till exempel bra att man ställer krav 

på legitimation samt kunskap/erfarenhet kring anknytning, krishantering och komplex psykisk 

ohälsa. Men vad som är särskilt viktigt i det här sammanhanget är just den adoptionsspecifika 

kompetensen, eftersom det är bristen på denna i offentlig verksamhet som samtalsstödet är 

avsett att vare ett komplement till. På den punkten menar vi i AEF att ett flertal frågor 

gällande vilket stöd våra medlemmar kommer att möta samt hur insatsen kommer att följas 

upp återstår att besvara. 

 

 

Varför behöver internationellt adopterade adoptionsspecifikt stöd? 

Internationellt adopterade är en grupp där det i svenska studier från framför allt början av 

2000-talet framkommit en flerfaldig överrepresentation av psykisk ohälsa. Liknande siffror 

har noterats i internationella studier och återkommande förklaringar är bland annat att 

adopterade genomgår allvarliga trauma då de som barn av olika skäl skiljs ifrån sina 

 
1 AEF är en nationell, ideell organisation för vuxna adopterade från Etiopien och Eritrea. AEF grundades 1996 

och är politiskt och religiöst oberoende. Föreningen arrangerar olika aktiviteter som belyser erfarenheten av att 

vara vuxen adopterad från Etiopien och Eritrea. Hemsida: aefinfo.wordpress.com   

 

http://aefinfo.wordpress.com/
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ursprungliga föräldrar, ofta följt av ytterligare separationer från barnhem och fosterfamiljer. 

Många gånger kommer adopterade från socialt och psykiskt stressfyllda sammanhang med 

exempelvis fattigdom, sjukdom, försummelse, misshandel eller missbruk. Vidare innebär det 

en enorm omställning för ett barn att i och med adoptionen byta miljö, språk, kultur, dofter, 

smaker, ja allt som tidigare varit bekant. Det adopterade barnet förväntas därefter ta in och 

knyta an till en ny familj och ett nytt land. Det säger sig självt att upplevelserna av en sådan 

transition blir lika många och lika olika som det finns adopterade och att erfarenheterna 

kommer att påverka den adopterade genom hela livet. 

 

Förvånansvärt nog har det under de senaste tio åren knappt gjorts någon uppföljande 

forskning och kunskapssammanställning om adopterades hälsa i Sverige. Inom adopterades 

organisationer finns idag en oro för att denna ohälsa kan ha ökat bland adopterade i Sverige 

till följd av flera förändringar som skett i samhället. Sedan mitten av 1990-talet har antalet 

adoptioner till Sverige sjunkit markant jämfört med de stora grupper barn som kom från slutet 

av 1960-talet och framåt. De barn som adopterats på senare år har många gånger, utöver 

tidigare nämnda utmaningar, sjukdomar eller funktionsvariationer och det är vanligare att 

barn idag är över tre år när de kommer till Sverige, vilket innebär att barnet kan ha fler svåra 

erfarenheter med sig i bagaget och att omställningen till det nya sammanhanget kan bli ännu 

mer krävande. 

 

Under samma period har också globaliseringen minskat avstånden i världen. Vi adopterade 

möter idag människor med rötter i våra ursprungsländer som kommit till Sverige av andra 

skäl än att de är adopterade, såsom genom äktenskap, arbete och flykt. Adopterade som har de 

ekonomiska förutsättningarna kan göra egna återresor till sina ursprungsländer, lära sig mer 

om sin ursprungskultur och kanske även träffa biologiska släktingar. För andra är sådana 

kontakter omöjliga av ekonomiska skäl eller för att all information om den adopterades 

ursprung ofta har raderats i samband med adoptionen. Genom Internet är det dock möjligt för 

en del adopterade att digitalt söka, finna och bibehålla kontakt med biologiska släktingar på 

andra sidan jordklotet. Genom DNA-tester kan en del adopterade numera hitta kontakter som 

annars vore omöjliga att finna eller säkerställa att de som utger sig för att vara deras 

biologiska familj verkligen är det.  

 

Parallellt med att nya nätverk och kontakter knyts över världen har oegentligheter som oetiska 

och illegala praktiker i samband med internationella adoptioner uppdagats i flera olika länder. 

För en del adopterade har detta inneburit att allt de tidigare trott sig veta om sig själva och sin 

bakgrund visar sig vara falskt. En adopterad som aldrig tidigare har tänkt närmare på sin 

adoption kan plötsligt få kontakt med en biologisk mamma som levt i tron att hennes barn dog 

vid förlossningen, när det i själva verket lever som vuxen adopterad i Sverige. Hur detta 

påverkar de ursprungliga familjerna, adoptivfamiljerna och de adopterade vet vi i dagsläget 

inte mer om än de berättelser som kommer från adopterade själva.  



   
 

 3 

Till: 
Myndigheten för familjerätt och 

föräldraskapsstöd, MFoF 
För kännedom till: 

Socialdepartementet 
Socialstyrelsen 

 

 
 

De kortare avstånden mellan olika länder har också inneburit att debatten om invandring i 

Sverige har blivit avsevärt mycket mer aktiv och polariserad än tidigare. Frågor om etnicitet, 

hudfärg, rasism och diskriminering har gått från att vara i det närmaste ickefrågor till att 

numera vara heta och laddade debattämnen i både traditionella och sociala medier. Det är 

vanligt att internationellt adopterade har brun eller svart hudfärg men växer upp i miljöer där 

vitt är norm, vilket kan innebära unika utmaningar med att förhålla sig till sitt ursprung och 

sin identitet. Utmaningar som ibland ställs på sin spets om den adopterade träffar en partner, 

bildar familj och/eller skaffar barn. 

 

AEF anser att terapeuter som ska ge adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till 

adopterade behöver vara kompetenta och bekväma med att arbeta med samtliga ovanstående 

ämnen och erfarenheter.  

 

Hur kommer samtalsstödet för internationellt adopterade att utformas? 

Under sommaren 2020 genomförde MFoF en upphandling av det adoptionsspecifika 

samtalsstödet. Adopterades organisationer har sedan många år deltagit i återkommande möten 

och dialoger med MFoF och MFoF har således tagit del av åtskilliga redogörelser och 

dokument där vi lyft det unika och komplexa med att vara internationellt adopterad i Sverige. 

Vid ett digitalt möte mellan MFoF och ett antal adopterades organisationer den första juli i år, 

lyftes frågan om hur MFoF avsåg att värdera de olika inkommande anbuden i upphandlingen. 

Vilka kriterier skulle vara vägledande för vem som skulle få uppdraget? Hur skulle olika 

metoder och kompetenser vägas mot varandra i relation till de ekonomiska förutsättningarna? 

Något tydligt besked gavs inte vid mötet.    

 

I anbudsformuläret efterfrågades att den legitimerade psykolog eller legitimerade 

psykoterapeut som ska bedriva samtalen ska ha ”minst två års erfarenhet av individuellt 

samtalsstöd till adopterade”. AEF anser att formuleringen lämnar många frågor obesvarade. 

Vilken adoptionsspecifik förkunskap ska terapeuten ha? Hur många adopterade personer ska 

terapeuten ha träffat och hur många samtal ska ha hållits med adopterade under dessa minst 

två år? Vilka åldrar ska ha behandlats? Flera av de leverantörer som lämnat anbud uppger att 

de har tidigare erfarenhet av adoptivfamiljer från t ex BUP, elevhälsa och familjehemsvård. 

Alla tidigare erfarenheter är värdefulla, men med tanke på att stödet ska erbjudas till 

adopterade från 15 år och uppåt och att de stora kullarna internationellt adopterade idag är 

cirka 30 år och äldre, är det även viktigt att terapeuterna ifråga har erfarenhet av att arbeta 

med vuxna adopterade och deras dilemman. Slutligen beklagar vi i AEF att det inte ställs 

några krav på att terapeuten ifråga ska ha kunskap om rasism, diskriminering och 

minoritetsstress. 
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AEF kan inte se att den leverantör som nu vunnit upphandlingen i sitt anbud eller på sin 

hemsida (2020-07-15) beskriver hur de tidigare eller idag arbetat med adopterade i sin 

verksamhet. De beskriver inte hur de planerar att lägga upp det kommande samtalsstödet, 

vilken adoptionsspecifik utbildning deras medarbetare kommer att ha eller ta del av eller 

varför de vill arbeta med just KBT med adopterade. Det enda som framgår specifikt kring 

adoption i anbudet är att VD själv är adoptivförälder och familjehem.  

 

AEF som förening är måna om att våra medlemmar och andra adopterade ska känna sig 

trygga med att de kommer att möta legitimerade, erfarna och kunniga terapeuter med 

adoptionsspecifik kompetens gällande internationella adoptioner, när de från och med 

september 2020 söker det adoptionsspecifika professionella samtalsstöd vi så länge 

efterfrågat. AEF önskar en tydligare formulering av vad det adoptionsspecifika samtalsstödet 

ska bestå av för att effekten av insatsen ska bli möjlig att följa upp. AEF önskar vidare att 

uppföljningen av den här satsning följs upp med lämpliga indikatorer av MFoF alternativt i ett 

forskningsprojekt samt att resultatet återkopplas till adopterades föreningar. 

 

Utöver detta har AEF, för att underlätta för adopterade som söker samtalsstöd eller terapi 

kring sin adoption, samlat ett antal frågor som adopterade kan använda för att få en bild av sin 

terapeuts inställning till adoption, terapi och vad den kan hjälpa till med. Frågorna kommer att 

finnas tillgängliga på AEF:s hemsida, dit såväl MFoF som den leverantör som vunnit anbudet 

är välkomna att länka. Vi hoppas att detta ska underlätta för adopterade som tar del av det nya 

samtalsstödet att reflektera kring vad ett adoptionsspecifikt samtalsstöd bör innebära 

(bilaga1). 

 

 

Stockholm 16 juli 2020 

Adopterade etiopiers och eritreaners förening, AEF 

 

 

Kontakt: aefkontakt@gmail.com  

Hemsida: https://aefinfo.wordpress.com/ 

 

 

mailto:aefkontakt@gmail.com
https://aefinfo.wordpress.com/

