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Inledning
Denna Rötter-handbok är avsedd som ett verktyg och stöd 
för de olika parter som berörs av adoption samt för dem som 
bemöter adopterade och adoptivfamiljer i sitt dagliga yrke. 
Först och främst hoppas vi att den tjänar adopterade, som 
funderar på att utforska sina rötter. Handboken är en uppda-
terad och utvidgad version av ”Söknyckeln”, som Adopterade 
Finland rf tidigare framarbetat och publicerat för adopterade. 
 När det gäller utforskande av sitt ursprung, finns 
det lika många berättelser som det finns sökare. Förutom att 
det är en individuell process, bedriver adopterade också sitt 
utredningsarbete från många olika utgångslägen. Ett stort 
antal adoptionshandlingar- och dokument är produkter av 
sin tid och kultur, och även de bakomliggande orsakerna till 
adoptionerna bottnar ofta i samhälleliga omständigheter och 
normer. En person som adopterats inom Finland på 1960-
talet stöter högst sannolikt på väldigt annorlunda information 
än någon som blivit adopterad från Kina på 2000-talet.

Handboken är uppbyggd på följande sätt. I början kan du 
bekanta dig med matnyttiga artiklar om temat i allmänhet. I 
ordlistan kan du slå upp eventuella främmande begrepp, som 
kan dyka upp under sökprocessen. I artikeln Adoptionsråd-
givning och eftertjänster beskrivs stödtjänsterna för adop-
terade samt deras närstående. På vilket sätt når man fram 
till servicen och vad kostar det? Och kan en adoptivförälder 
utreda sitt barns rötter i dess ställe? Var kan jag som adopte-
rad få stöd i mina funderingar och frågor?

Priset på genetiska test har sjunkit avsevärt under de 
senaste åren, och testen har stadigt ökat i popularitet. Även 
adopterade utnyttjar dem för att utreda sin biologiska bak-
grund och exempelvis eventuella benägenhet till ärftliga 
sjukdomar. Docent Peter Hackman redogör för vilka ärft-
liga sjukdomar gentesterna kan vara till nytta för och vilka 
problem som förknippas med att tolka testresultaten. Soci-
ologen Karoliina Snell å sin sida diskuterar kring etiska frå-
geställningar som kan uppstå i samband med genetiska test: 
en enskild individs genetiska arv är ju också samtidigt många 
andra människors genetiska arv.

Det är inte alltid så lätt att leta efter sina rötter, och därför 
är det viktigt att ge processen tillräckligt med tid. Varje pro-
cess och behov av information är ytterst individuell. Det att 
du väljer att inleda processen betyder inte att resan avslutas 
med att du möter dina biologiska släktingar och bygger upp 
en relation till dem. För en del räcker det att få bekanta sig 
med sina adoptionshandlingar, träffa andra adopterade eller 
kanske en gång se en bild på eller prata med någon från ens 
biologiska familj. En del känner att de inte har något behov i 
nuläget eller kanske någonsin alls att utforska sitt ursprung. 
I denna process finns det inget rätt eller fel svar, ett rätt eller 
fel sätt att känna och tänka. Behoven och tankarna kan också 
utvecklas och ändras under tidens gång. I slutändan är valet 
ändå alltid ditt. 

I mitten av denna handbok går vi igenom de olika stegen 
i sökprocessen: hur man kan förbereda sig, hur man får till-
gång till adoptionsdokumenten och hur man kan söka upp 
och kontakta den biologiska släkten. I avsnitten om sökpro-
cessens olika steg har vi samlat information både gällande 
inhemsk och internationell adoption.

Vad är det man då egentligen hittar när man funnit sina 
rötter? Vilken innebörd har rötterna, och vad händer om man 
trots mycket sökande inte hittar sin biologiska släkt eller om 
resultatet inte motsvarar förväntningarna? I handbokens sista 
artikel berättar psykoterapeuten Joona Mikkola hur man kan 
reflektera kring sina rötter utifrån ett bredare perspektiv och 
på vilka sätt man kan integrera eventuell uppdagad informa-
tion till en del av sin egen livsberättelse. “Ofta blir det ju så, att 
fastän man får ta del av ny information så fortsätter vardagen i 
stort sett att rulla på som vanligt”, påminner Mikkola.

Vi hoppas att du i den här handboken finner svar på frå-
gor du grubblar över, vare sig du är adopterad, adoptivförälder 
eller stöter på adoptionsrelaterade teman i ditt arbete. Vi på 
Adoptivfamiljer rf svarar gärna på dina frågor och hjälper dig 
framåt så gott vi kan på din sökstig, och tipsar dig hur du når 
de stödformer du behöver. Vid frågor är du varmt välkommen 
att ta kontakt med oss.

TACK 

Vi vill tacka Minna Vihavainen och Magdalena 
Böling-Navarro på Adopterade Finland rf för 
sammanställandet av handboken ”Söknyck-
eln”, som fungerat som en betydelsefull grund 
för denna utvidgade och uppdaterade version. 
Vi tackar Pia, Cruz och Annika för deras värde-
fulla erfarenhetsberättelser, de sakkunniga som 
gett sitt bidrag till handboken, samt föreningens 
anställda och praktikanter för uppdateringen 
av texterna. Rädda Barnen rf, Interpedia rf och 
Helsingfors stads adoptionsenhet tackar vi för 
hjälpen med att uppdatera avsnitten om deras 
respektive tjänster. Vi ansvarar för eventuella fel-
aktigheter som blivit kvar i handboken. Vi tackar 
Folkets Bildningsfond för det finansiella under-
stöd vi erhållit för uppdateringsarbetet.

Med önskan om en 
trygg och givande resa, 

Adoptivfamiljer rf
https://adoptioperheet.fi/sv/ 
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Centrala 
begrepp

Extern adoption 
Det adopterade barnet har inte biologiska släktband till 
sina adoptivföräldrar. Vid externa adoptioner fastställs 
en vuxen, som barnet tidigare inte haft något socialt 
band till, som barnets juridiska förälder.

Inhemsk adoption 
Adoption som fastställs inom barnets födelseland.

Intern adoption 
Vid interna adoptioner fastställs den andra parten i 
ett äktenskap eller registrerat parförhållande som sin 
makes eller makas barns juridiska förälder. I samband 
med adoptionen ändras det sociala föräldraskapet till 
ett juridiskt föräldraskap.

Internationell adoption 
Ett barn adopteras till Finlands från utlandet.

Juridiskt föräldraskap 
Lagkraftvunnen föräldrarelation, inte jämförbar med 
vårdnad. Juridiskt föräldraskap uppkommer genom en 
adoptionsprocess, förlossning, faderskap eller moder-
skap som fastställts i äktenskap eller erkännande av 
faderskap. Barnet har arvsrätt till sin juridiska förälder 
och dennes släkt. Den juridiska föräldern är underhålls-
skyldig. Se även vårdnadshavare och socialt föräldra-
skap.

Ottolapsi
Föråldrat finskt begrepp som innefattar att ett barn tagits 
från sina biologiska föräldrar och placerats i en annan 
familj. Ett begrepp som kan framkomma i äldre lagtexter 
eller vid samtal med äldre generationer. 

Post-adoptionsservice / Stöd efter adoptionen / 
Eftertjänster/ Adoptionsrådgivning efter adoptionen
Stöd och rådgivning efter fastställandet av adoptionen, 
dvs. lagstadgad post-adoptionsservice, tillhandahålls 
av den instans som skött adoptionen. Servicen är rik-
tad till alla parter som berörs av adoptionen, dvs. den 
adopterade själv, den adopterades efterkommande 
samt adoptiv- och biologiska föräldrar. Benämningarna 
varierar servicegivare emellan. En del instanser definie-
rar ‘eftertjänster’ endast som det utredningsarbete som 
har att göra med att utforska internationellt adopterades 
rötter, medan det stöd som erbjuds inhemskt adopte-
rade kallas ‘adoptionsrådgivning’, ‘post-adoptionsser-
vice’ eller ‘stöd efter adoptionen’. Begreppet eftertjäns-
ter kan dock hos en del instanser innefatta även det stöd 
som erbjuds inhemskt adopterade samt deras närkrets. 
 Inom ramarna för post-adoptionsservicen har 
den adopterade möjlighet att bekanta sig med sina 
adoptionshandlingar och samtala om adoptionsrelate-

Adoptionskontakt 
Instans som agerar som samarbetspartner med ett fin-
ländskt adoptionstjänstorgan i ursprungslandet dvs. den 
adopterades födelseland vid internationell adoption. 
Beroende på land kan adoptionskontakten vara t.ex. ett 
enskilt barnhem eller statens centrala adoptionsmyn-
dighet.

Adoptionsrådgivning 
Lagstadgad, avgiftsfri socialservice för adoptionssö-
kande och biologiska föräldrar, som överväger att över-
lämna sitt barn till adoption. På adoptionsrådgivningen 
erbjuds de biologiska föräldrarna stöd i adoptionsbe-
slutet och kunskap om olika alternativ. För adoptionssö-
kande är adoptionsrådgivningen en obligatorisk process 
som varar i cirka ett års tid. Under den perioden utreds 
de sökandes förutsättningar att adoptera och agera 
som adoptivföräldrar. De sökande uppmuntras att själva 
bedöma sin vilja och sina möjligheter att bilda familj 
genom adoption. 

Adoptionstjänstorgan 
Instans som sköter internationella adoptioner i Finland. 
Nämnden för internationella adoptionsärenden i Finland 
har beviljat dessa tjänstorgan verksamhetstillstånd att 
samarbeta med utländska adoptionskontakter. I nulä-
get verkar tre adoptionstjänstorgan i Finland: Interpe-
dia rf, Rädda Barnen rf:s internationella adoptionstjänst 
och Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor. Av 
dessa tar Helsingfors stad inte längre emot nya klienter. 
I denna handbok framkommer även begreppet ‘service-
givare’ om adoptionstjänstorgan.

Vad är det för skillnad på svag, stark 
och öppen adoption? Vad är en 
återresa eller en adoptionskontakt? 
Det finns en uppsjö av olika juridis-
ka begrepp och förvaltningstermer, 
som kan vara svårtydda för adopte-
rade och närstående. Vi har framar-
betat denna ordlista, som ett verktyg 
i sökarbetet.
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rade frågor tillsammans med en socialarbetare. I mån 
av möjlighet och enligt den adopterades önskemål kan 
socialarbetaren hjälpa till med att få kontakt med bio-
logiska släktingar. Post-adoptionsservicen är avgiftsfri, 
men det kan uppstå kostnader av eventuella återresor 
eller översättning av olika dokument.

Släktingadoption 
Det juridiska föräldraskapet flyttas genom släktingadop-
tion från den biologiska föräldern till en släkting, t.ex. en 
moster, farbror eller morförälder.

Socialt föräldraskap 
Form av föräldraskap som i praktiken förverkligas i var-
dagen. Socialt föräldraskap är inte bundet till juridiskt, 
genetiskt eller biologiskt föräldraskap. Se även vård-
nadshavare och juridiskt föräldraskap.

Stark adoption 
Adoptionsform där de juridiska banden inklusive arvs-
rätten mellan de biologiska föräldrarna och den adop-
terade bryts fullständigt. Den adopterades rättsliga 
position vid stark adoption är jämställd med adoptiv-
föräldrarnas eventuella biologiska barn. Alla adoptioner 
som fastställts i Finland efter 1.1.1980 är starka adoptio-
ner. Jfr. svag adoption.

Svag adoption 
Adoptioner som fastställts i Finland före 1.1.1980 kallas 
svaga adoptioner, förutsatt att de inte genom en sär-
skild ansökan och tingsrättens beslut ändrats till starka 
(se stark adoption). Vid svag adoption bryts det juridiska 
bandet med de biologiska föräldrarna endast delvis, och 
den adopterades arvsrätt bibehålls. I en svag adoption 
ärver den adopterade sina biologiska föräldrar och vice 
versa. Den adopterade har arvsrätt även gentemot sina 
adoptivföräldrar, men de adopterades juridiska position 
är svagare än adoptivföräldrarnas eventuella biologiska 
barns.

Vuxenadoption 
Vuxenadoption innebär att en person som fyllt 18 år får 
en person, som inte är hens biologiska förälder fastställd 
som sin juridiska förälder. En vuxenadoption är möjlig ifall 
den adopterade som minderårig varit i den adoptionssö-
kandes omvårdnad eller om det mellan den adopterade 
och den sökande har uppstått en relation, som kan lik-
ställas med ett fast föräldra-barn-förhållande, då den 
adopterade varit minderårig. I Finland genomförs ett 
hundratal vuxenadoptioner varje år.
 Domstolen bedömer förutsättningarna för 
vuxenadoption vart fall för sig. Arrangemanget kan bli 
aktuellt exempelvis i en situation där den unga har till-
bringat sin barndom i en fosterfamilj. Det finns ingen 

övre åldersgräns för vuxenadoption. Arrangemanget 
kräver samtycke av den som ska adopteras, men inte av 
de biologiska föräldrarna.

Vårdnadshavare 
Person som ansvarar för ett barns dagliga omsorg, vård, 
uppfostran och övervakning. Vårdnadshavaren har makt 
att besluta om betydande saker ssom berör barnet och 
hens liv, såsom namn, trossamfund, boplats, utbildning 
och uppfostran. Vårdnadshavaren har även rätt att före-
träda barnet vid behov och föra barnets talan i kontakt 
med myndigheter. Vårdnadshavaren är inte underhålls-
skyldig. Vårdnaden av barnet upphör när barnet fyllt 18 
år. Se även juridiskt föräldraskap och socialt föräldra-
skap.

Återresa 
Resa som en adopterad gör till sina födelsetrakter utom-
lands eller i Finland. Begreppet har traditionellt använts 
också i överförd bemärkelse, då återresan inbegriper att 
söka information om ens bakgrund och biologiska släkt 
och eventuellt även träffa biologiska släktingar. I ett bre-
dare perspektiv kan en återresa betyda vilken slags resa 
som helst, där den adopterade bekantar sig med sin 
födelseort eller boplatser före adoptionen.

Öppen adoption 
Adoptionsform där barnets rättsliga familjerelation till de 
biologiska föräldrarna bryts i samband med fastställan-
det av adoptionen, men möjligheten till att upprätthålla 
kontakten bevaras. Öppen adoption föreskrivs i lagen 
om adoption (2012), där den omnämns som “rätt för 
adoptivbarnet att hålla kontakt med en tidigare förälder”. 
Beslutet gällande hur kontakten upprätthålls är individu-
ellt, det kan handla om t.ex. telefonsamtal eller träffar. 
Öppen adoption grundar sig på avtal som fastställs av 
domstolen, men liknande arrangemang förekommer 
också utan tingsrättsbeslut. I praktiken har adoptioner 
som påminner om öppen adoption genomförts redan 
innan den nya lagen trädde i kraft.
 När man diskuterar öppen adoption är det vik-
tigaste att värna om barnets väl fatta ett beslut gällande 
hur kontakten upprätthålls, så att de olika parternas för-
väntningar beaktas. Öppen adoption förutsätter ömse-
sidigt samförstånd från alla parter och att alla förbinder 
sig till arrangemanget. Därtill behövs en socialarbetares 
förord (= positivt utlåtande). Utgångspunkten är barnets 
bästa och önskan. Den adopterade är trots avtalet inte 
tvungen att vara i kontakt med sina biologiska föräldrar 
mot sin vilja.
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Adoptionsrådgivning 
och eftertjänster

Om du går och grubblar över din egen 
livshistoria eller börjar visa intresse för 
dina biologiska rötter, rekommenderas 
du ofta att uppsöka adoptionsrådgiv-
ningen eller post-adoptionsservice dvs. 
adoptionens eftertjänster. Vad skiljer 
dem åt, och för vem är dessa tjänster 
avsedda? 

nligt adoptionslagen tillhör det adoptions-
tjänstorganets uppgifter att hjälpa den 
adopterade samt hens vårdnadshavare att 
få uppgifter om den adopterades bakgrund. 
I adoptionslagen betonas också att den som 

tar del av uppgifterna även ska få stöd och handledning 
vid behov.

Det kan vara bra att känna till att professionella, som 
arbetar med adoptionsfrågor kan avse olika saker när de 
talar om adoptionsrådgivning och eftertjänster. Inom Hel-
singfors stads adoptionsarbetsgrupp definieras de åtgär-
der som stöder barnets familj som adoptionsrådgivning. 
Däremot kallas servicen eftertjänster, ifall kontaktförfrå-
gan till myndigheterna kommer efter flera års uppehåll.

Inom organisationen Rädda Barnen har man defi-
nierat adoptionsrådgivningen och eftertjänsterna mer 
exakt. Med adoptionsrådgivning avses det stöd och den 
rådgivning som erbjuds av en socialarbetare. Även hand-
ledning och stöd i samband med uppgiftsutlämning ur 
adoptionshandlingar samt övrigt psykosocialt stöd eller 
samtalshjälp ingår i adoptionsrådgivningen. Rådgiv-

ningen erbjuder stöd för såväl inhemskt som internatio-
nellt adopterade personer och deras familjer. Servicen 
tillhandahålls av adoptionsrådgivarna och finansieras av 
klientens hemkommun. 

Eftertjänstarbetet är ur Rädda Barnen rf:s synvin-
kel en stödform, som behövs endast vid internationella 
adoptioner och ligger på den internationella adoptions-
servicens ansvar. Eftertjänsterna kan agera som stöd då 
den adopterade saknar kännedom om förhållandena i 
födelselandet samt då man önskar få kontakt med myn-
digheterna i sitt födelseland. Denna service tillhandahålls 
av adoptionstjänstorgan för internationell adoption, som 
erhåller statlig finansiering för ändamålet. 

Till vem är adoptionsrådgivningen 
riktad?
Adoptionsrådgivningen och eftertjänsterna är stödformer 
avsedda för alla parter som berörs av adoptionen. Adop-
tivfamiljen och de biologiska föräldrarna har under adop-
tionprocessens gång både skyldighet och rättighet att få 
adoptionsrådgivning, och de har även rätt till stöd efter 
adoptionsbeslutet.

Den adopterade, hens vårdnadshavare samt avkom-
lingar till den adopterade och avkomlingarnas vårdnads-
havare (efter den adopterades bortgång) har rätt till upp-
gifter om adoptionen, och därtill även stöd i att bearbeta 
dessa uppgifter. 

Det finns ingen nedre åldersgräns för adoptionsråd-
givningen. Om en minderårig tar kontakt med adoptions-
rådgivningen eller eftertjänsten, bör en vuxen, en övrig 
stödperson eller närstående vara närvarande under träf-
fen. Även för vuxna kan en stödperson vara till nytta.

E

De professionella som arbetar med 
adoptionsfrågor kan avse olika saker när 

de talar om adoptionsrådgivning 
och eftertjänster.
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Kostar rådgivningen något?
Postadoptiv rådgivning är avgiftsfri service för de parter 
som berörs av adoptionen. Service som ingår är t.ex. sam-
tal med socialarbetare, att bekanta sig med adoptions-
handlingarna samt att få stöd med att tyda dem.

Utgifter för eventuella internationella kontakter, till-
läggsutredningar, översättningstjänster och återresor till 
födelselandet kan ändå tillkomma för den som utreder sin 
bakgrund. Vid behov kan man via sin hemkommuns soci-
albyrå ansöka om en betalningsförbindelse för att täcka 
dylika utgifter.

 

Sökandet sker på den 
adopterades initiativ
Tilläggsutredningar om det biologiska ursprunget bör all-
tid utgå ifrån den adopterades egna initiativ och intresse. 
Med andra ord ska en förälder respektera barnets beslut, 
ifall barnet inte vill utreda sin biologiska bakgrund.

Om du som förälder vill söka information i ditt barns 
ställe, är det viktigt att den adopterade själv beaktas och 
tas med i processen - även om det är fråga om ett minder-
årigt barn. Samtidigt är det dock viktigt att försäkra sig om 
att barnet har förutsättningar att bearbeta den informa-
tion som kan framkomma i samband med denna process.  

Kontaktandet av den instans som arkiverar adop-
tionsdokumenten lämnar alltid spår i systemet. Detta 
innebär att den adopterade kan få vetskap om en tidigare 
utredning först vid ett senare tillfälle, vilket kan väcka 
känslor av vrede och besvikelse. Även ifall sökproces-
sens resultat senare diskuteras med den adopterade, kan 
den adopterade bli förundrad över varför sökarbetet inte 
gjorts gemensamt.

Som adoptivförälder kanske man funderar och oroar 
sig över hur viktig information kan försvinna eller förstö-
ras och att de biologiska släktingarna hinner avlida, ifall 
man inte agerar i god tid innan barnet eventuellt visar 

Tilläggsutredningar gällande det 
biologiska ursprunget bör alltid utgå ifrån 

den adopterades egna initiativ 
och intresse. 

 

VISSTE DU?
Är dina föräldrar, mor-/farföräldrar eller 
andra nära släktingar adopterade?

Adoptionstjänstorganet kan hjälpa även efter-
följande generationer att hitta sina biologiska 
rötter. Enligt adoptionslagen är det tjänstor-
ganets uppgift att stöda avkomlingar och 
deras vårdnadshavare att efter den adoptera-
des bortgång få information om den adopte-
rade och hens ursprung, om de så önskar. Så 
länge den adopterade är vid liv har efterkom-
mande dock inte tillgång till uppgifterna, utan 
den adopterades tillstånd.

tecken på intresse gällande den biologiska bakgrunden. 
Dessa funderingar och eventuella orosmoment är bra att 
diskutera tillsammans med adoptionstjäntorganet eller 
en jämlike.

Man får, men måste inte 
forska i sin bakgrund
Alla adopterade upplever inte samma behov av att 
utforska sina biologiska rötter. Adopterade har rätt att 
utreda eller låta bli att utreda sin biologiska bakgrund. 
Båda alternativen är lika godtagbara. Även omfattningen 
av utredningen samt i vilken takt man väljer att gå vidare i 
processen är till för den adopterade att avgöra. 

Då du inleder processen är det bra att redan i förväg 
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VISSTE DU?
Även en biologisk förälder eller ett syskon 
kan leta efter den adopterade

Den adopterades biologiska föräldrar eller 
övriga släktingar kan vid ett senare tillfälle 
önska få information om den adopterade 
och även önska få kontakt med personen 
i fråga. Biologiska föräldrar har lagstadgad 
rätt till post-adoptionsservice på samma 
sätt som adopterade och adoptivföräldrar. 
Man kan ta kontakt med rådgivningen oav-
sett om adoptionen fastställts årtionden 
sedan. Socialarbetaren på rådgivningen 
erbjuder stöd i tankearbetet, och kan på 
den biologiska förälderns begäran med-
dela den adopterade om att de önskar få 
kontakt. Den adopterade avgör själv ifall 
hen besvarar förfrågan eller inte.

Om du är biologisk förälder eller övrig 
släkting till ett bortadopterat barn och har 
intresse att söka upp personen i fråga, kan 
du vara i kontakt med socialbyrån i den 
kommun som skött adoptionen, eller med 
Rädda Barnen rf. Det lönar sig också att 
bekanta sig med Rädda Barnens handbok 
för biologiska föräldrar, som hittas på fin-
ska, genom att googla “Opas syntymävan-
hemmalle”.

Vart ska jag ta 
kontakt?
Adoptionsrådgivning tillhandahålls av den instans 
som i tiderna hanterat adoptionen. För att få reda på 
vilken instans som gäller, kan du ringa socialbyrån i 
kommunen där adoptivföräldern eller -föräldrarna 
har bott då adoptionen fastställdes. Du kan även göra 
en förfrågan på ett av Rädda Barnen rf:s regionkontor, 
ifall adoptionen gjorts via dem.

Rädda Barnen rf  sköter både internationella och 
inhemska adoptioner. Organisationen tillhandahåller 
adoptionsrådgivning, stöd- och rådgivningstjänster 
efter adoptionsbeslutet, samt internationella efter-
tjänster för såväl adopterade, adoptivföräldrar som 
biologiska föräldrar. Under träffarna kan klienten 
enligt egna önskemål diskutera t.ex. orsakerna bakom 
adoptionsbeslutet, bekanta sig med adoptionsdoku-
menten, fundera på rötternas betydelse och det gene-
tiska ursprunget. Socialarbetare, som ger adoptions-
rådgivning, finns vid samtliga av Rädda Barnen rf:s 
regionkontor. 

En socialarbetare eller en anställd inom interna-
tionell adoptionsservice hjälper till med att kontakta 
biologiska släktingar om klienten så önskar, och de 
professionella  erbjuder även stöd och goda råd under 
processen. Träffarna byggs upp enligt klientens egna 
önskemål och behov. Ifall behovet finns, kan klienten 

8

fundera på hur man skulle reagera på information eller 
möten som går i kors med de egna förväntningarna. Det 
är viktigt att den adopterade har någon närstående att 
dela sina erfarenheter, tankar och känslor med. 

Föräldrar uppmuntras till att stödja barnet under pro-
cessens gång, och från första början berätta om barnets 
bakgrund på ett åldersenligt sätt. Som förälder är det bra 
att vara lyhörd för den adopterades individuella önske-
mål, gällande utforskandet av den biologiska bakgrunden 
och framhålla att man står vid den adopterades sida oav-
sett om hen vill eller inte vill söka sina rötter. 

Adoptivfamiljer rf
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besöka tjänsten ett flertal gånger.
En person som fyllt 18 år kan uppsöka eftertjänsten 

självständigt om hen så önskar. Ifall du är minderårig bör 
du ha en närstående med dig. Adoptivföräldrarna kan ha  
bekymmer gällande uppgifterna om barnets bakgrund 
eller kring hur informationen påverkar barnet. Adoptiv-
föräldrarna har trots det inte rätt att neka barnet rätten 
att utreda sin bakgrund. I optimala fall kommer barnet 
tillsammans med sina adoptivföräldrar till servicegivaren 
och diskuterar situationen.

Helsingfors stads adoptionsarbetsgrupp erbjuder 
både adoptionsrådgivning och eftertjänster. Servicen är 
riktad till alla parter som berörs av adoptionen, och ser-
viceområdet omfattar i skrivande stund både Helsingfors 
och Vanda. Adoptionsbyrån sköter en del av de inhem-
ska adoptionerna inom serviceområdet samt ansvarar 
för adoptionsrådgivningen och eftertjänsterna, inklusive 
stöd- och rådgivningstjänster efter adoptionsbeslutet. Till 
den internationella adoptionstjänsten antas inte längre 
nya klienter.

Interpedia rf sköter internationella adoptionstjänster 
och eftertjänster samt arkiverar kopior av dokument över 
personer som adopterats via organisationen. Per telefon 
eller e-post kan man ge allmän information om efter-
tjänsterna och boka träffar, men personliga ärenden som 
omfattas av tystnadsplikt behandlas ansikte mot ansikte. 
Efter att dokumenten gåtts igenom tillsammans kan 
Interpedia i mån av möjlighet och enligt den adopterades 
önskemål ta kontakt med de biologiska föräldrarna eller 
adoptionsmyndigheter i födelselandet.

Interpedia erbjuder stöd under hela sök- och bekant-
ningsprocessen för såväl adopterade som deras släktingar, 
enligt deras individuella behov. Om man planerar en åter-
resa är Interpedia till stor hjälp, eftersom man inte nöd-
vändigtvis alltid kan kontakta barnhemmet utan hjälp av 
adoptionstjänstorganet. Det är även säkrare att kontakta 
biologiska släktingar genom en officiell instans.

Hemkommunens socialarbetare kan stöda såväl 
adoptivfamiljen, den adopterade själv samt de biologiska 
föräldrarna att hitta lämpliga stödformer i livets olika 
faser.

Adoptionsrådgivning erbjuds av den 
instans som i tiderna skött adoptionen.

Önskar du mer stöd 
och information?

Adoptivfamiljer rf erbjuder kamratstödsverk-
samhet, rådgivning, intressebevakning och 
information till alla som berörs av adoption. 
Verksamheten är riksomfattande. På webbsi-
dan och i föreningens handböcker kan du hitta 
nyttig kunskap om adoption samt läsa om det 
utbud kamratstöds- och mentorsverksamhet 
organisationen erbjuder i olika former. Därtill 
arrangerar Adoptivfamiljer rf diskussionsforum 
och evenemang kring adoption och postadop-
tiva tjänster. Föreningen erbjuder inte lagstad-
gade eftertjänster i ordets egentliga mening, 
men kan ge sakkunnig vägledning och stöd 
under processen.

Våra Gemensamma Barn rf erbjuder adop-
tionskuratorns tjänster per telefon. Adoptions-
kuratorn ger sakkunnig samtalsstöd med låg 
tröskel. Tjänsten riktar sig till alla som går och 
funderar på adoptionsrelaterade frågor. Kura-
torstjänsten är inte en lagstadgad eftertjänst i 
egentlig mening. Adoptionskuratorn kan däre-
mot ge information om hur du kan söka dig till 
eftertjänsterna och erbjuder samtalsstöd.

Bekanta dig med adoptionslagen
Adoptionslag - https://www.finlex.fi/sv/laki/
ajantasa/2012/20120022 

Statsrådets förordning om adoption, 
202/2012 - https://www.finlex.fi/sv/laki/ajan-
tasa/2012/20120202
 
Allmän motivering hittas på sökordet RP 
47/2011
https://www.finlex.fi/sv/esitykset/
he/2011/20110047.pdf 
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Geninformation, integritet 
och etik

Många adopterade funderar på att 
söka sina rötter med hjälp av genetis-
ka test. När man överväger beslutet är 
det bra att tänka på de integritets- och 
etikproblem som förknippas med gen-
test, skriver Karoliina Snell, docent i 
sociologi.

ack vare ny teknologi och stora databan-
ker har det blivit enklare och billigare att 
kartlägga våra gener. Det finns en uppsjö 
av gentest, riktade till vanliga konsumen-
ter som är nyfikna på sina genetiska rötter. 
Genom att posta ett salivprov kan man på 

bara några veckor få uppgifter om sitt etniska eller geo-
grafiska ursprung och således komma i gång med att börja 
söka efter sina släktingar eller hitta information om sjuk-
domar och andra egenskaper. 

Innan man bestämmer sig för att beställa ett test lönar 
det sig att stanna upp och fundera en stund på vilka inte-
gritetsfrågor och etiska problem som testen eventuellt 
medföra. 

Personlig integritet och 
genetiska test
Största delen av företagen som erbjuder gentesttjänster 
verkar i USA och lyder därmed inte under finsk eller euro-
peisk lagstiftning. Dessa företag har mycket varierande 
policy gällande dataskydd och delande av information. 

När man beställer ett test är det med andra ord bra 
att bekanta sig med användarvillkoren. Kan information 
säljas vidare? Vilka övriga uppgifter samlas in av testper-
sonen? Vem är det som har tillgång till uppgifterna?

Än sen då, om man vill dela med sig av sin genetiska 
information? Man främjar ju forskningen och får själv ta 
del av nyttig information. Men uppgifterna berättar inte 

enbart om testpersonen, utan också om hens genetiska 
släktingar. Då är valet att dela egna uppgifter samtidigt ett 
val att dela andras uppgifter. 

En del gentesttjänster uppmanar faktiskt att fråga om 
tillstånd eller åtminstone berätta om testningen för sina 
närmaste släktingar. Detta är ändå inte ett villkor för att få 
köpa testet. I adoptionsrelaterade kan det ofta vara omöj-
ligt att fråga om tillstånd. Är det då berättigat att utföra 
testet?

Individens och samfundets 
rättigheter
I de etiska diskussionerna har man börjat diskutera om 
gruppens eller samfundets tillåtelse. Tanken är inte 
enbart att skydda de närmaste släktingarnas integritet, 
utan också etniska gruppers och minoriteters rättighe-
ter. Exempelvis har det samlats geninformation av vissa 
ursprungsfolk, utan ordentliga tillstånd och utan att 
dessa människor själva dragit någon som helst nytta av 
det. Genanalyser av vissa folkgrupper lyfter därmed fram 
frågor om diskriminering, jämlikhet och äganderätten till 
genetisk information.

Människors rätt att inte veta har lyfts upp som en vik-
tig etisk princip. Alla vill inte få kunskap om sina genrela-
terade risker eller sin genetiska bakgrund. Alla vill inte bli 
upphittade. 

Hälsa och släktband kan inte heller hållas helt isär 
från varandra, eftersom kunskap om genetiskt arv berättar 
om bådadera och “rådata” är relativt lätt att förflytta mel-
lan olika tjänster. Plötsligt kan man stå inför den knepiga 
frågan: måste jag berätta om min nedärvda sjukdomsrisk 
också för mina släktingar? 

Geninformation i Finland

I Finland pågår forskningsprojekt kring befolkningens 
arvsmassa och hälsa. Genom biobanker och FinnGen-
forskningen är det meningen att analysera det genetiska 
arvet hos en halv miljon finländare. Frågeställningarna 
om personlig integritet och etik har en koppling även till 
dessa projekt. Just nu funderar man på lagstiftningen och 
villkor för att utnyttja genetisk information.

Genetiska tester kan erbjuda mycket intressant infor-
mation. Det är ändå bra att ta personlig integritet och 
etiska problem i beaktande när man fattar ett individuellt 
beslut. När det kommer till gener finns det nämligen inget 
som är helt och hållet individuellt!

T

Karoliina Snell
VTT, docent i sociologi
Forskarkollegiet vid Helsingfors universitet
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Vad berättar genetiska test 
om våra sjukdomar, och är 
testen till någon nytta?

Adopterade kan ha funderingar kring 
hur genetiska sjukdomar nedärvs och 
hur detta eventuellt kan testas. Speciellt 
eftersom det kan vara svårt att få exakt 
information gällande de biologiska släk-
tingarnas hälsa.

Sjukdomar som är dominant nedärvda via 
en gen (monogena) framträder om barnet 
får den från någondera förälder. För att en 
dold, recessivt nedärvd sjukdom ska fram-
träda måste man ärva genfelet från båda 

föräldrarna. Multifaktoriella sjukdomar beror på samver-
kan mellan flera genvarianter där även miljön, infektioner 

och livstilen inverkar. Diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, 
samt en del psykiska sjukdomar är exempel på sådana. 
Andra är MS, Parkinson och Alzheimer. Flera former av 
cancer är även associerade med vissa genvarianter, som 
ökar betydligt risken att insjukna.

När är gentest till nytta?

Gentester är till stor nytta vid diagnostik av speciellt 
monogena sjukdomar, för rätt diagnos och behandling. 
För genvarianter associerade med förhöjd sjukdomsrisk, 
kan gentester också vara till stor nytta. Till exempel vid 
ökad risk att få bröst cancer (BRCA genen), eller vissa for-
mer av tarmcancer ( hMSH, hMLH, hPMS2 generna) kan 
personen genomgå kontroll oftare. Sjukdomarna kan ofta 

Y

Peter Hackman, PhD, docent Gentester är till stor nytta vid diagnostik 
av speciellt monogena sjukdomar, för 

rätt diagnos och behandling.
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behandlas och botas om de upptäcks i tid. För typ 2 dia-
betes, har livsstilen stor betydelse. Genom att motionera 
och undvika övervikt kan man minska risken att insjukna 
betydligt. Läkemedels nedbrytning varierar mycket på 
individuell nivå och är relaterat till olika genvarianter. 
Med gentester kommer vi framöver att kunna ge rätt indi-
viduell dosering av mediciner. Detta kallas för personali-
serad medicin.

Gentest är alltså till nytta för både individen och sam-
hället, men kan vara svåra att tolka vilket innebär utma-
ningar för både patienter och sjukvårdens sakkunniga. 
I allmänhet kan man få tillgång till relevanta genetiska 
test via vår allmänna sjukvård, genom att via sin läkare få 
remiss till vidare undersökningar. Kvaliteten på de tester 
som görs via vår sjukvård har en hög internationell stan-
dard och är pålitliga. Var och en bör själv få bestämma om 
den vill testa sig och bör få testresultaten förklarade på ett 
förståeligt sätt.

Svårtolkade testresultat

Genetiska test blir billigare, alltmer pålitliga och kommer 
att utföras i betydligt vidare grad i framtiden. Det finns en 
mängd allmänt tillgängliga genetiska test. Ofta är det dock 
frågan om att testa för hälsorelaterade problem som till 
exempel laktosintolerans, celiaki etc. 

Det kan dock även vara frågan om förhöjd risk för 
olika genetiska sjukdomar. Tolkningen av resultaten kan 
vara problematisk. Är det bra att känna till en ökad risk 
för MS eller Alzheimer? Vetskapen kan framkalla oro och 
påverka livskvaliteten negativt, speciellt om sjukdomen 
inte går att förebygga eller bota. Den ökade risken bety-
der nödvändigtvis inte att sjukdomen verkligen bryter ut, 
eller så kan det eventuellt ske i senare livsskede. Ett nega-
tivt resultat å andra sidan behöver inte innebära att man 
aldrig insjuknar, eftersom sjukdomen kan vara relaterad 
till otestade genvarianter eller bryta ut på grund av andra 
faktorer. Därutöver finns det alltid risk att genetiska test 
feltolkas. För de nya företag, som säljer allmäntillgängliga 
hälsorelaterade gentester är analysmetoderna ofta inte 
fullständigt transparenta och och man kan således ifråga-
sätta huruvida pålitliga resultaten är.

Referenser

• Baynam G, Bowman F, Lister K, Walker CE 
et al. Improved Diagnosis and Care for Rare 
Diseases through Implementation of Pre-
cision Public Health Framework. Adv Exp 
Med Biol. 2017;1031:55-94

• Bijanzadeh M. The recurrence risk of gene-
tic complex diseases. J Res Med Sci. 2017 
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• Verbelen M, Weale ME, Lewis CM. Cost-ef-
fectiveness of pharmacogenetic-guided 
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Är det bra att känna till en ökad 
risk för MS eller Alzheimer?



Fem frågor om 
att söka rötter 
på sociala 
medier

Sociala medier har öppnat upp helt ny 
värld och möjligheter för adopterade att 
söka och finna sina rötter. Att söka på 
sociala medier har ändå sina risker, som är 
bra att ha i åtanke.

1. Vilka fördelar finns det med att söka 
sina rötter på sociala medier?
Sociala medier är ett snabbt, enkelt och gratis sätt att söka 
information och kontakter. Redan med hjälp av små infor-
mationssmulor kan man hitta biologiska släktingar eller 
bekanta till dem. Namn på personer du söker, på deras släk-
tingar samt din hemort och ursprungsregion kan visa sig 
vara användbar information. Tack vare sociala medier sänks 
tröskeln för att utforska sitt biologiska ursprung, eftersom 
man kan själv hålla i trådarna och fatta självständiga beslut 
om hur man önskar gå vidare i sökprocessen. 

2. Vilka webbtjänster kan jag utnyttja?

Facebook är en internationell tjänst som i början av 2019 
hade över 2 miljarder aktiva användare varje månad. Också 
Instagram, med över en miljard användare, kan gärna 
utnyttjas för sökning. I olika regioner runtom i världen är 
vissa tjänster mer populära: I Ryssland använder många 
t.ex. VK (VKontakte), i Sydamerika gäller Taringa! och i Kina 
Renren.

Olika slags dna- och släktträdstjänster, såsom MyHeri-
tage, Family Tree DNA och Ancestry DNA, har också varit 
mycket på tapeten. Deras användbarhet beror på huruvida 
andra i släkten delat med sig av sina uppgifter till tjänster-
nas databaser. Det kan vara krångligt att finna sina närmaste 
biologiska släktingar med hjälp av dna-test, men de kan 
fungera som ett bra startskott i släktforskningen. 

3. Vilka risker finns det med sökande 
via sociala medier?

Om man hittar släktingar, kan det väcka starka känslore-
aktioner hos alla parter, ifall man plötsligt och oväntat tar 
kontakt. Kom ihåg att värna om din integritet och säker-
het. Även om det är ovanligt, kan det hända att t.ex. någon 
kriminell person påstår sig vara din släkting för att lura 
pengar av dig.

4. Kan jag efterlysa min släkting på 
sociala medier?
Juridiskt sett finns det sannolikt inget som hindrar en 
efterlysning, men ifall du är internationellt adopterad är 
det lönsamt att forska lite i ditt födelselands lagstiftning. 
Om man vill dela sina egna erfarenheter eller sprida bil-
der på andra människor, bör man ändå alltid ta andra 
parters integritet i beaktande och agera med eftertanke. 
Det lönar sig också att ta reda på och beakta vilka konse-
kvenser vetskapen om adoptionen kan innebära för din 
biologiska mor i födelselandet. 

5. Kan jag söka mina rötter tillsam-
mans med någon?
Bl.a. webbsidan Adopted.com har som syfte att samman-
föra biologiska släktingar, som söker efter varandra. I USA 
verkar även ett antal organisationer, som specialiserar sig 
på att söka efter biologiska familjemedlemmar. Ett exem-
pel är Search Angels, som använder sig av webbaserade 
dna-tjänster. 

På Facebook finns ett flertal grupper i vilka man kan 
be om och få hjälp i sökandet av biologiska släktingar. 
Dessa grupper kan hittas t.ex. med sökorden “biolo-
giska föräldrar”, “biological parents” eller “dna adoption”. 
Testa även andra sökord! Man bör vara extra mån om sin 
integritet och sin säkerhet, då man kommunicerar med 
okända människor.

Mera om temat:
• https://www.adopted.com/
• https://www.mixcloud.com/ 

Adoptoidunaani/adoptoidun- 
ääni-jakso-9-geenitutkimus/

• https://interpedia.fi/blog_post/
sosiaalinen-media-ja-adoptoi-
dun-juurien-etsinta/

• https://www.facebook.com/
groups/FinlandDNA/ 

• https://adoptioperheet.fi/tietoa/
juuret/ 13
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SÖKPROCESSEN
- STEG FÖR STEG
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1. Förberedande

Under sökprocessens lopp kan det uppstå många olika 
slags situationer, som är bra att vara beredd på redan från 
första början. Resultaten av sökandet och de egna käns-
lorna kan komma som överraskningar. När det gäller vissa 
länder är det mest sannolika resultatet för internatio-
nellt adopterade att det biologiska ursprunget inte går att 
spåra. Det är tyvärr också alltid möjligt att de biologiska 
föräldrarna redan hunnit avlida eller att de i sin nuva-
rande livssituation inte upplever sig kunna hålla kontakt. 
Men ibland kan sökandet leda till ett bättre resultat än 
man vågat vänta sig. 

Ingen kan veta på förhand hur personen du söker 
kommer att reagera på att du tar kontakt eller på vad du 
förväntar dig. Den första reaktionen kan vara stark, och 
många slags känslor kan bubbla upp till ytan. Dina biolo-
giska släktingar kan behöva tid att smälta nyheten.

Ditt närmande kommer antagligen som en överrask-
ning för dem du letar efter, och det är svårt att veta på för-
hand vad dessa personer har för information gällande dig 
eller ifall de överhuvudtaget har vetskap om din existens. 
Därför är det viktigt att du är beredd på dessa situationer. 
Kom dock ihåg att ge alla parter tid att anpassa sig till den 
nya situationen. Människorelationer kan utvecklas hela 
livet igenom. 

Mentalt och emotionellt stöd är värdefullt under sök-
processens gång. Fundera på vilken familjemedlem, vän 
eller jämlike som kunde finnas med vid din sida. Exem-
pelvis erbjuder Adoptivfamiljer rf:s mentorsverksamhet 
mentorer, som har personlig erfarenhet av motsvarande 
upplevelser, att agera som stöd under din sökprocess- 
t.ex. när det är dags att skriva det första brevet till en bio-
logisk släkting. Ofta känner den som söker behov av en 
stödperson, som hjälper till i sökandet och som man kan 
besöka myndigheter eller dela tankar och sinnesstäm-

ningar med. 
Som första led i utredningen lönar det sig att vända sig 

till sina adoptivföräldrar, om det bara är möjligt. Be dem 
berätta det de vet om din adoption och biologiska bak-
grund samt kolla upp vilka adoptionsdokument de har. 
Om dina föräldrar har avlidit eller om det är omöjligt att 
få information via dem, kan du vända dig till övriga släk-
tingar eller familjebekanta för att få fram relevanta uppgif-
ter. T.ex. fotografier eller vetskap om du bott på barnhem 
eller hos fosterföräldrar före adoptionen, kan vara till stor 
nytta i sökandet.

Steg 1 

Att förbereda sig och utreda 
bakgrundsuppgifter
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2. Adoptionshandlingar

Adoptionsdokument 
vid inhemsk adoption
Rädda Barnen rf
Du kan ta kontakt med Rädda Barnen rf:s socialarbetare 
per telefon eller e-post. Alla adopterade har enligt lagen 
rätt till adoptionsrådgivning och eftertjänster. Som adop-
terad har du alltså rätt att få hjälp och stöd i frågor som 
berör adoptionen samt bekanta dig med den dokumenta-
tion som gäller dig och din adoption.

Boka tid hos en socialarbetare. Tillsammans med 
socialarbetaren kan du i lugn och ro bekanta dig med dina 
adoptionshandlingar, få kopior på dem samt diskutera 
din adoption. Du kan också prata om dina förväntningar, 
eventuella orosmoment, din nuvarande livssituation samt 
tankar och känslor som besöket och din adoption möjligt-
vis väcker hos dig. Adoptionsrådgivningen är en avgiftsfri 
socialtjänst.

Vid behov kan du träffa socialarbetaren flera gånger. 
Hen kan hjälpa dig, ifall du önskar få kontakt med din 
biologiska släkt, eller vägleda dig vidare om du önskar 
få ytterligare stöd. Socialarbetaren kan också agera som 
stödperson då du bearbetar den information du redan 
fått. Om du av någon anledning inte själv kan ta dig till 
adoptionsbyrån, kan du boka en telefontid och be soci-
alarbetaren att skicka adoptionshandlingarna till dig på 
posten. 

Adoptionshandlingar arkiveras i minst 100 år.

Kommunal socialtjänst

Adoptionen kan även ha skötts av socialtjänsten i din 
födelsekommun. Rädda Barnen och kommunerna till-
handahåller adoptionsrådgivning, också efter adoptio-

Steg 2

Att bekanta sig med sina 
adoptionshandlingar

nen. Bekanta dig med socialsektorns tjänster i din födel-
sekommun och kontakta dem per telefon eller e-post. 
Adoptionsrådgivningen fungerar på samma sätt hos kom-
munerna som hos Rädda Barnen.

Ifall du är osäker på vilken instans som har ansvarat 
för din adoption, kan du kontakta någondera och be dem 
kolla upp saken. 

Adoptionsdokument 
vid internationell 
adoption
Om de finländska tillhandahållarna av adoptionsservice 
inte har dokumentation gällande din adoption, eller om 
din adoption gjorts privat, kan det vara svårt att hitta 
information. Servicegivarnas uppgifter kan vara begrän-
sade, och det är inte sagt att det finns närmare informa-
tion om födelselandet. Officiella dokument gällande din 
adoption finns nödvändigtvis inte heller bevarade i ditt 
födelseland. Å andra sidan kan det hända att det finns 
väldigt mycket information att tillgå. Situationen varierar 
länder och adoptionskontakter emellan.

Att beställa dokument från födelselandet och låta 
dem översättas kan ta lång tid och orsaka en del utgifter. 
Dessa utgifter täcks tyvärr inte av den avgiftsfria efter-
tjänsten, utan är något var och en är tvungen att stå för 
själv. Du kan dock kontakta din kommuns socialtjänst och 
fråga om möjlighet till betalningsförbindelse för att täcka 
utgifterna. 

Ta kontakt med den adoptionsservicegivare som 
ansvarat för din adoption (antingen Rädda Barnen rf, 
Interpedia rf eller Helsingfors stads adoptionstjänst) och 
boka tid hos en socialarbetare. Under träffen kan ni till-
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sammans gå igenom dina adoptionsdokument och disku-
tera eventuella önskemål och förväntningar samt tankar 
och känslor, som är kopplade till adoptionen eller sökpro-
cessen. Socialarbetaren kan oftast ge värdefulla råd och 
hjälpa dig vidare i processen.

Ifall du är osäker på vilken instans som har ansvarat 
för din adoption, kan du kontakta någon av dessa instan-
ser och be dem kolla upp saken. 

De finländska adoptionsmyndigheterna har kontak-
ter till myndigheterna i ditt födelseland. Därtill har de 
lång erfarenhet och aktuell information kring adoptions-
samarbete, t.ex. vad gäller tolkning av dokumentationen 
i ursprungslandet samt hur adoptionsprocesserna i ditt 
födelseland utvecklats över tid. Adoptionsservicegivarna 
representerar dig i kontakten med ditt födelselands myn-
digheter och ansvarar för kontakten med myndigheter 
och barnhem. 

Om du alltså önskar ta kontakt med adoptionsmyn-
digheterna eller ett barnhem i ditt födelseland, ta först 
kontakt med den instans som skött adoptionen i Finland. 
Att besöka barnhem eller adoptionsmyndighetens kon-
tor kan kräva besökstillstånd. Adoptionstjänsten tar kon-
takt med dessa instanser på förhand, så att ett möte kan 
arrangeras. Även födelselandets adoptionsmyndigheter 
kan kräva att någon av deras nuvarande adoptionssamar-
betsorganisationer i Finland representerar personen som 
kontaktar dem gällande adoptionsärenden eller planerar 
en återresa. En återresa kan naturligtvis även arrangeras 
på egen hand, men det lönar sig trots detta att fråga servi-
cegivaren om råd och tips.

Adoptionslagstiftningen varierar från land till land. 
Möjligheten att komma åt information styrs med andra 
ord inte enbart av Finlands adoptionslag utan också av 
födelselandets adoptionslagstiftning och regelverk. I ditt 
födelseland kan t.ex. åldersgränser på adoptionsförfråg-
ningar tillämpas.

De finländska adoptionsservicegivarna kontaktar 
under sökprocessen ditt födelselands adoptionsmyndig-
heter. Dessa myndigheter kan i sin tur erbjuda psyko-
socialt stöd till de personer du söker efter, i och med att 
processen kan väcka många slags känslor och tankar även 
hos dem. Tillgång till stöd är dock olika beroende på land 
och adoptionskontakt. Detta är dock ett gott tilläggsargu-
ment för att utnyttja myndigheternas samarbete och möj-
lighet till stöd i samband med sökprocessen. 

Om din adoption har fastställts i Finland, är det möj-
ligt att begära tillhörande dokumentation från tingsrätten. 
Läs mer om detta på sidan 23.

Före år 1985 genomfördes många internationella 
adoptioner privat (enskilt), dvs. utan att en adoptions-
myndighet agerade som servicegivare. Detta kan i vissa 
fall innebära att adoptionsmyndigheterna inte har doku-

mentation gällande din adoption över huvud taget. I 
dessa fall är det viktigt att du vänder dig till dina föräldrar 
och myndigheterna i ditt födelseland. Detta gäller dock 
inte alla privata adoptioner, så kolla upp saken med din 
hemkommun, Rädda Barnen rf, Interpedia eller Helsing-
fors stads adoptionsenhet. Det är möjligt att de har doku-
ment gällande din adoption trots allt.

Vad står det i mina 
adoptionshandlingar?
Inhemsk adoption

Om du adopterats inom landet, framgår åtminstone din 
biologiska mors namn och personbeteckning i dina adop-
tionsdokument. Det kan också finnas uppgifter om din 
biologiska far, dina mor-/farföräldrar, dina föräldrars sys-
kon eller eventuella biologiska syskon, som fötts före dig. 
I adoptionsdokumenten finns även ibland dokumenterat 
dina biologiska föräldrars yrke, utbildning, hemkommun, 
dåvarande adress samt bakgrunden till adoptionsbeslu-
tet. Observera att praxis kring vilka uppgifter som doku-
menterats varierat mellan olika decennier och kommu-
ner, även när det gäller inhemsk adoption.

Kontrollera i dokumenten om faderskapet fastställts. 
Om så är fallet, blir det enklare att söka kontakt med din 
biologiska far, och han har med säkerhet vetskap om din 
existens. Om faderskapet inte fastställts, kan det fram-
komma endast ett namn eller en beskrivning av perso-
nens utseende och livssituation i dina adoptionshand-
lingar. Faderns identitet är då med andra ord inte klarlagd 
med säkerhet, och den biologiska fadern vet nödvändigt-
vis inte om att du finns.

Tidigare har adoptionsmyndigheterna inte alltid 
betraktat givande av alla uppgifter som lovligt (t.ex. för 
att skydda de biologiska föräldrarna). Om du besökt en 
socialarbetare vid ett tidigare tillfälle, kan en del av tex-
ten i dina adoptionsdokument ha varit censurerad, eller 
så har du kanske blivit meddelad att du inte har rätt att 
få information  t.ex. gällande din biologiska fars identitet. 
Detta beror på äldre regler och riktlinjer som inte längre 
gäller. Ifall du fortsättningsvis saknar uppgifter om din 
bakgrund, ta kontakt med adoptionsmyndigheten på nytt 
för att få den information du önskar.

Också inom Finland har man genomfört privata 
adoptioner, utanför det officiella systemet. I sådana fall 
finns dokument inte alltid att tillgå. I vissa sällsynta fall har 
dokument även förfalskats, vilket kan försvåra sökandet.



Internationell adoption

Om du adopterats internationellt, beror innehållet i 
dokumenten på födelselandets och adoptionskontaktens 
praxis. Uppfattningarna gällande vilken och hur mycket 
information som dokumenteras samt förvaras kan ha 
varierat avsevärt länder emellan under olika årtionden. 
Det kan förekomma stora skillnader i dokumentationen, 
även inom ett och samma land. 

Ibland kan det hända att uppgifterna är motstridiga, 
eller så baserar de sig på löst prat eller är t.o.m. fullständigt 
felaktiga. Syftet med detta förfarande kan exempelvis ha 
varit att skydda en biologisk mor, som fått ett utomäkten-
skapligt barn, från senare påföljder. Åtskilliga årtionden 
tillbaka i tiden ansågs det även bespara den adopterade 
olustkänslor, genom att mörklägga känslig information 
gällande adoptionen och den biologiska bakgrunden.

Att få tillgång till 
dokument och 
uppgifter som 
minderårig
En adopterad person har oberoende av ålder rätt att få 
tillgång till information om den biologiska bakgrunden av 
adoptionsmyndigheterna. Ibland hör man påståendet 
att den adopterade bör vara myndig för att få informa-
tion om sina rötter. Detta påstående stämmer inte.

En minderårig kan gott och väl vara i kontakt med en 
socialarbetare tillsammans med sina adoptivföräldrar. De 
flesta adoptivföräldrar förstår sitt barns behov av vetskap, 
och vill vara med som stöd i sökandet. Om dina föräldrar 
av någon orsak skulle förhålla sig negativt till ditt sökande, 
kan socialarbetaren informera dem om vikten av vetskap 
och öppenhet.

Oavsett om adoptivföräldrarna skulle motsätta sig din 
önskan att få mer information, har du rätt till denna tjänst 
och kunskap om dina rötter, även som minderårig. Det är 
socialarbetaren som avgör och bedömer, vilka uppgifter 
som överlämnas till dig ifall du är minderårig. Uppgif-
terna som delges bör vara “för barnets väl”, och informa-
tionen får inte vara skadlig för dig.

”Jag träffade min mamma 
totalt ungefär fem gånger. Jag 
upplevde att vår relation aldrig 
utvecklades”, skriver Pia som 
adopterats inom Finland. Pia 
(pseudonym), beslöt sig för att 
fortsätta med sitt liv och gå 
vidare. Hon avbröt kontakten 
med sin biologiska mor. Hon 
har numera bättre förståelse 
för varför alla adopterade inte 
vill utforska sina rötter.

Jag har “alltid” vetat om att jag är adopte-
rad. Jag minns inte exakt när mina föräld-
rar berättade det för mig och på vilket sätt. 
Jag kommer ändå ihåg att jag redan som 
barn var starkt medveten om min adoptiv-
bakgrund, vilket gav upphov till en kraftig 
känsla av utanförskap. Från lågstadieti-
den har jag minnen av att jag blev mob-
bad för att vara ett adoptivbarn och fick 
utstå skällsord för det. Av någon anledning 
skämdes jag mycket för min bakgrund. Jag 
kunde inte identifiera mig med någon eller 
dela mina tankar och känslor kring detta 
med andra.

Mina föräldrar, speciellt min mamma, 
uppmuntrade mig att ta kontakt med min 
biologiska mor när jag var i tonåren. Min 
självkänsla var svag och jag genomgick 
en identitetskris. När jag äntligen som 
21-åring flyttade till Helsingfors, tog jag 
kontakt med min biologiska mor. Hon var 
vid det tillfället inte särskilt intresserad av 
mig eller att upprätthålla någon kontakt.

Jag besökte Rädda Barnen rf:s kontor 
en andra gång i trettioårsåldern, då jag 
redan var bosatt i Holland och hade fått två 

Erfarenhetsberättelse:

Man måste 
vara beredd 
på allt
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döttrar. Jag fick höra att min biologiska moster skulle vara 
intresserad av att träffa mig. 

Jag kan inte minnas att jag skulle ha fått något vidare 
stöd av organisationen, men å andra sidan vet jag inte om 
jag ens saknade det. Då var jag ju för första gången i livet 
riktigt lycklig – jag hade blivit mamma och hade två egna 
barn.

Nyfikenheten drev sökandet

Jag ville veta mer om min biologiska bakgrund. Innan jag 
träffade min biologiska mor träffades vi med min moster 
några gånger. Jag var nyfiken och ville hitta bitar, som sak-
nades i mitt livspussel. Samtidigt var jag realist och för-
väntade mig inte att allting genast skulle falla på sin plats.

I samband med att min biologiska moster avled 
överrsaskande träffade jag äntligen min biologiska mor. 
Någon vänskap eller mor–dotter-relation har dock aldrig 
uppstått mellan oss. Min biologiska mor var tjugo år gam-
mal när jag föddes. Tjugo år senare födde hon en dotter 
till, som hon uppfostrade ensam. Det visade sig att hon 
inte berättat om mig för sin yngre dotter. Jag var alltså en 
stor hemlighet, och min existens kom förmodligen som 
en chock för min syster. Hon fick veta om mig först efter 
att en släkting pressat min mor till att berätta.  

Jag träffade min mor totalt ungefär fem gånger. Jag 
upplevde att vår relation förblev ljummen, ytlig och 
utvecklades aldrig. Jag kände mig ledsen då hon inte ville 

träffa mina döttrar. Kontakten och initiativtagandet var ensi-
digt, dvs. kom enbart från mitt håll.

När jag frågade om min biologiska pappa teg min 
mamma som en mur, och i och med det kom vårt förhål-
lande på sätt och vis till vägs ände. Jag ville inte längre bli 
avvisad eller sårad.

Vi fortsätter på varsitt håll

Jag har min systers kontaktuppgifter. Då jag för flera år 
sedan tog kontakt med henne svarade hon bara att hon inte 
är redo att möta mig än. 

Jag har förståelse för alla parter, och jag vill inte vara bit-
ter eller låta mig förbittras. Vi alla fortsätter våra liv på olika 
håll.

Tidigare var jag skarpt av den åsikten att det enda rätta 
sättet som adopterad är att utreda sin biologiska bakgrund. 
Alla har rätt till det. Jag skulle i princip också ha rätt att veta 
vem min biologiska pappa är. Men saker och ting går inte 
alltid “som på Strömsö”, och om man beger sig in i denna 
process får man räkna med bakslag.

Min bror, som också är adopterad, har inget intresse 
för att utforska sin biologiska bakgrund. Jag förstår honom 
bättre idag, och jag har full respekt för hans beslut.

Om man ger sig in i sökandet, är det utan tvekan till 
hjälp om det egna livet känns stabilt. Vänner och familj är 
bra att ha till hands som stöd, och det är bra att vara  beredd 
på precis allt. 

Pia (pseudonym)
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Vad ska man tänka på när man 
söker sina rötter? 
Under adoptionsprocessens gång diskuterar socialarbe-
taren vikten av öppenhet kring adoptionen med de bli-
vande adoptivföräldrarna. Barnet bör från första början 
veta att det är adopterat, och ämnet skall kunna diskuteras 
öppet inom familjen. Adoptionen och barnets biologiska 
bakgrund får inte bli ett tabu, och adoptivföräldrarna bär 
ansvaret för att detta inte ska ske. 

Då barnets adoptionsbakgrund är en naturlig del av 
familjens liv och ämnet diskuteras öppet, har barnet lätt-
are att själv ta initiativ till att diskutera ämnet med sina 
närstående. Föräldrarna bör trots detta vara uppmärk-
samma, känna efter och höra sig för gällande barnets 
intresse för sin bakgrund, samt då och då kasta fram 
adoptionsrelaterade diskussionsinviter eller “lockbeten”, 
som barnet lätt kan nappa på. Som förälder är det viktigt 
att inte endast vänta på att barnet själv ska ta initiativ, 
eftersom tröskeln till detta kan vara hög. 

Om barnet uttrycker att hen inte vill diskutera sin 
bakgrund, bör ämnet inte påtvingas i stunden. Intresset 
och behovet är individuellt, precis som tidpunkten då 
det väcks. För någon kan temat kännas viktigt och aktu-
ellt redan i lekåldern, medan för en annan kan intresset 

Steg 3

Att söka

3. Att söka

gällande den biologiska bakgrunden väckas först senare 
i livet. Således är det viktigt att den adopterade själv har 
rätten att bestämma och avgöra i vilken mån hen vill dis-
kutera och reflektera kring sin biologiska bakgrund. 

Samma valfrihet gäller sökprocessen. Den adopte-
rade kan när som helst välja att avbryta eller lägga ner 
sökandet, ifall det känns så. Det är mycket vanligt att det 
till en början kan kännas som en god idé att sätta igång, 
men att man sedan inte vill gå vidare i processen. Ofta kan 
pressen att fortsätta komma utifrån, t.ex. från de anhöri-
gas håll. Beslutet måste trots detta utgå ifrån den adopte-
rade själv: det är alltid möjligt att ta en paus, t.o.m. under 
flera års tid, eller avsluta sökandet helt och hållet.

Ibland kan sökprocessen bli omvänd. Det kan hända 
att de biologiska släktingarna letar efter den adopterade 
och föreslår kontakt. Även då gäller samma regler: det 
finns inget tvång på att svara på förfrågan. Det är även 
möjligt att meddela att man behöver betänketid. Det är 
viktigt att inte känna sig tvingad till något man inte är redo 
för.

Många adopterade tenderar att inleda sökprocessen 
först efter att adoptivföräldrarna avlidit, vilket inte är nöd-
vändigt ifall man inte själv önskar det. De flesta adoptiv-
föräldrar förhåller sig förstående till nyfikenhet eller även 
en mer akut kunskapstörst gällande de biologiska rötterna 
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och vill agera som ett stöd sökprocessen. Ofta kan adop-
tivföräldrar även ha önskan att få träffa sitt barns biolo-
giska släkt, förutsatt att möjlighet ges.

Sökning i Finland
När du inleder sökprocessen har du förhoppningsvis 
redan fått reda på din biologiska mors namn och even-
tuellt även personbeteckningen ur dina adoptionsdoku-
ment. Om du inte önskar att socialarbetaren på adop-
tionsbyrån ska hjälpa dig i processen, kan du påbörja 
sökandet självständigt. Följande sökmetoder kan hjälpa 
dig framåt. 

Ring magistraten
Berätta om din situation – personalen är oftast vänlig och 
hjälpsam. Magistraten kan kräva kopior på t.ex. beslu-
tet om fastställandet av adoptionen eller dokument som 
bekräftar din biologiska mors namn, innan de har möjlig-
het att delge den information du letar efter.

Du kan stöta på ett släktforskningsförbud eller en 
spärrmakering, vilket hindrar vidarebefordran av upp-
gifter om personen du söker. I sådana fall kan du försöka 
diskutera med magistraten ifall de kunde kontakta per-
sonen ifråga och på så sätt främja din sak. Du kan också 
skriva ett personligt brev och be magistraten att förmedla 
det till personen du söker. Kom ihåg att även ge dina 
egna kontaktuppgifter till magistraten. Läs mer: https://
www.maistraatti.fi/sv/Tjanster/utgivning_av_uppgifter/
Riksomfattande-adresstjansttelefon/ 

Utnyttja nummer- och adresstjänster
Du kan söka kontaktuppgifter via olika nummer- och 
adressupplysningar, som finns tillgängliga även på web-
ben. Personen du söker kan emellertid ha hemliga upp-
gifter eller hemligt nummer. För att få adressuppgifter 
lönar det sig att ringa nummerupplysningen, så att de 
kan kontrollera uppgifterna i befolkningsregistret. Prova 
fonecta.fi/  eller https://vrk.fi/sv/adresstjanst 

Fråga befolkningsregistercentralen
Berätta om din situation – personalen är oftast vänlig och 
hjälpsam. Magistraten kan kräva kopior på t.ex. beslu-
tet om fastställandet av adoptionen eller dokument som 
bekräftar din biologiska mors namn, innan de har möj-
lighet att delge den information du letar efter. Ytterligare 
information: https://vrk.fi/sv/framsida 

Forska i kyrkböckerna
Ta kontakt med pastorskansliet i den kommuns försam-
ling din biologiska mor bott i eller du själv fötts i. Om du 
får svaret att de uppgifter du söker inte kan överlämnas, 

kan du be att pastorskansliets personal tar kontakt med 
personen du letar efter och meddelar att du försöker få 
kontakt. Du kan också skriva ett brev, som du ber försam-
lingen vidarebefordra till personen ifråga. Kom ihåg att ge 
även dina egna kontaktuppgifter till församlingen.

Google och sociala medier
Skriv in din biologiska mors namn i sökfältet eller försök 
med någon som hen kunde ha på sin vänlista. På Face-
book kan du även leta efter andra släktingar. Sök också via 
Twitter och Instagram. Bara genom att googla på perso-
nens namn kan man ibland få resultat. Även om du finner 
personen du letar efter via sociala medier, kan ett brev 
trots allt vara ett mer lättsmält och neutralare sätt att ta 
kontakt. Läs mer om att ta kontakt på sidan 26.

På Facebook kan du också gå med i släktforsknings-
grupper eller grupper som letar efter försvunna släktingar. 
Ofta har gruppens medlemmar en hel del praktisk erfa-
renhet och goda tips att komma med.

På sociala medier kan man ibland observera 
människor som letar efter sina biologiska släktingar, 
genom iögonenfallande detaljerade efterlysningar. Lägg 
ändå märke till att efterlysning av personer på sociala 
medier eller via traditionell media kan föra med sig en 
del etiska och/eller juridiska problem. 

Att leta själv på ort och ställe
I vissa fall finns det beklagligt lite 
information att utgå ifrån. Då kan 
ett alternativ vara att besöka din 
födelsekommun eller den kommun där 
du vet att din biologiska mor har bott, och 
fråga sig fram. 

Observera att Magistraterna 
och Befolkningsregistercentralen 

slås samman till “Myndigheten 
för digitalisering och 

befolkningsdata” fr.o.m. 
början av år 2020.
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Sökning utomlands
Flera utländska adoptionsmyndigheter och barnhem har 
framfört önskan att de skulle kontaktas genom de fin-
ländska adoptionsmyndigheterna. Det rekommenderas 
således att vara i kontakt med adoptionsmyndigheterna 
hemma i Finland i första hand. De kan i sin tur hjälpa dig 
vidare i sökprocessen och med kontaktandet av dina bio-
logiska släktingar.

Interpedias stöd efter adoptionen
Interpedia erbjuder handledning och stöd för de som 
adopterats via organisationen. Interpedia kan hjälpa till 
med kontakterna till födelselandet för dem som adopte-
rats genom organisationen. Interpedia står till tjänst när 
adopterade och deras vårdnadshavare vill diskutera bak-
grundsfaktorer till adoptionen, önskar stöd i att utforska 
det biologiska ursprunget eller arrangera en återresa. 
Organisationen kan också hjälpa i frågor, som rör den 
adopterades medborgarskap.

Arbetet styrs av tystnadsplikt, vilket innebär att per-
sonliga ärenden gällande adoptionsbakgrunden och 
eventuella dokument diskuteras under träffar på kon-
toret, så att klientens identitet kan bekräftas. Per telefon 
och e-post kan servicegivaren ge allmän information om 
eftertjänsterna och boka tid för en träff. 

Rädda Barnen rf:s adoptionsrådgivning 
och eftertjänster
Rädda Barnen erbjuder adoptionsrådgivning och interna-
tionella eftertjänster (post-adoptionsservice) för personer 
som adopterats genom organisationen. Under mötena 
kan man t.ex. diskutera de bakomliggande faktorerna till 
adoptionsbeslutet, bekanta sig med sina adoptionsdoku-
ment samt vädra tankar kring rötternas betydelse och det 
genetiska ursprunget.

En socialarbetare eller en anställd inom internatio-
nell adoptionsservice hjälper dig med att få kontakt med 
de biologiska släktingarna om du så önskar, och erbjuder 
även ytterligare stöd och råd under processen. Träffarna 
byggs upp enligt klientens egna behov och önskemål, och 
det är möjligt att besöka socialarbetaren ett flertal gånger 
om man så önskar.

Finska ambassaden i ditt födelseland
Förklara din situation och be om hjälp att utreda situatio-
nen.

Ditt födelselands ambassad eller konsulat i Finland
Förklara din situation och be om hjälp att utreda situatio-
nen.
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dina dokument och även andra uppgifter, såsom doma-
rens namn. Dessa uppgifter kan hjälpa dig vidare. 

Observera att det kan ha uppstått skrivfel när finländ-
ska namn överförts till den elektroniska databasen. Därför 
kan det vara lönt att prova olika delar eller format av nam-
nen istället för både för- och efternamn.

Det finns stora skillnader i hur väl olika domstolars 
webbtjänster går att utnyttja: vissa erbjuder inga onli-
ne-tjänster överhuvudtaget, andra visar information 
endast från ett par år tillbaka, medan en del har matat in 
uppgifter i databasen från en lång tidsperiod.

Om din adoption fastställts i Finland, får du rätte-
gångshandlingar till påseende av tingsrätten från dina 
adoptivföräldrars dåvarande hemort.

Enligt lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna 
domstolar (370/2007) är utgångspunkten att rättegångs-
handlingar ska vara offentliga. Ett dokument ska emeller-
tid sekretessbeläggas om det innehåller “känsliga uppgif-
ter om omständigheter, som har samband med någons 
privatliv, hälsotillstånd, handikapp eller med socialvård 
som personen erhållit”. Till sådana räknas t.ex. utlåtanden 
av ditt födelselands socialmyndigheter eller känsliga upp-
gifter som behandlar din biologiska familj och eventuellt 
har överlåtits till tingsrätten som stöd för beslutsfattandet. 
Sekretesstiden är 60 år.

Då du begär rättshandlingar bör du alltid försäkra dig 
om att du samtidigt får alla bilagor och eventuella sekre-
tessbelagda delar. Du får tillgång till de sekretessbelagda 
dokumenten genom att påvisa att du är en berörd part 
dvs. genom att legitimera dig. 

Barnhemmet eller fosterfamiljen 
du bott i före adoptionen
Ifall du känner till namnet på ditt barnhem eller din fos-
terfamilj, kan du be ambassaden om hjälp att uppsöka 
dem eller leta fram kontaktuppgifter med hjälp av web-
ben. Observera dock att det är rekommenderat att i första 
hand kontakta  barnhem och fosterfamiljer via adoptions-
myndigheterna och eftertjänstenheterna.  

Sociala medier och Google
Sök på olika grupper för adopterade från ditt födelse-
land på Facebook, eller googla på föreningar för adopte-
rade från ditt födelseland. I Sverige verkar flera grupper 
än i Finland, och det finns även internationella grupper 
att tillgå. Du kan försöka söka upp personer som adopte-
rats från samma land som du själv. De kan ha värdefulla 
erfarenheter och tips, och någon kan t.o.m. vilja söka sina 
rötter tillsammans med dig. 

Adoptivfamiljer rf har två Facebook-grupper för 
vuxna adopterade: Aikuiset adoptoidut och Adopterade i 
Finland / Adoptoidut Suomessa. Den senare gruppen är 
hemlig och kräver en inbjudan av administratören: om du 
vill gå med i gruppen kan du kontakta föreningens pla-
nerare Minna Vihavainen. Dessutom ordnar föreningen 
mentorverksamhet, vilket också kan vara en möjlighet till 
att få stöd i sina funderingar kring sökprocessen. 

På Facebook kan du också gå med i släktforsknings-
grupper eller grupper där man letar efter försvunna släk-
tingar. Gruppmedlemmarna har ibland en hel del tips och 
praktisk erfarenhet att dela med sig av.  

Du kan även söka din biologiska släkt direkt via soci-
ala medier, om du känner till namn. Testa att söka på 
Facebook, Twitter och Instagram. Det kan också vara värt 
att helt enkelt googla på namnet.

På sociala medier kan man ibland observera 
människor, som letar efter sina biologiska släktingar 
genom iögonenfallande detaljerade efterlysningar. Lägg 
ändå märke till att efterlysning av personer på sociala 
medier eller via traditionell media kan föra med sig en del 
etiska och/eller juridiska problem. 

Domstol
Om adoptionen är fastställd i ditt födelseland och du kän-
ner till vilken domstol som fattade beslutet, kan du begära 
rättegångshandlingar till ditt påseende via dem. Denna 
metod kan vara till hjälp särskilt vid sådana fall då adop-
tion inte verkställts genom en finländsk servicegivare.

En del av domstolarna i ursprungsländerna har nyli-
gen även retroaktivt överfört uppgifter till sina webbtjäns-
ter. Själva dokumenten ligger inte synliga, men tilläggsin-
formation kan hittas mycket snabbt. Genom att t.ex. ange 
din adoptivförälders namn eller ärendets årtal i domsto-
lens sökfält, kan du eventuellt få fram diarienumret på 



Om inget går att hitta

Ibland visar det sig att förhoppningarna om att 
finna den biologiska släkten inte går i uppfyl-
lelse, trots ett ihärdigt sökande. Då är det viktigt 
att stanna upp inför de känslor som det resultat-
lösa sökandet väcker, och söka utomstående stöd 
antingen hos ens närstående eller från professi-
onellt håll. Temat behandlas närmare i intervjun 
med psykoterapeuten Joona Mikkola på sidan 
30.

VISSTE DU? 

När det gäller internationella 
adoptioner som fastställts i 
Finland, är det möjligt att även 
känsliga rättshandlingar – sär-
skilt de som är skrivna på ditt 
födelselands språk  – har förbli-
vit offentliga under hänvisning 
till offentlighetsprincipen. Det 
går att begära ändring i ärendet 
också i efterskott; fråga mera 
information via tingsrätten. 

Trettioåriga Cruz har än så länge 
inte velat söka efter sin biologiska 
familj. Han är rädd för eventuella 
besvikelser, och just nu tycker Cruz 
att det känns bättre att leva i stun-
den tillsammans med sina nära och 
kära.
 
Jag är född i Guatemala, Finca la Perla, i maj 1986. 
Familjen bestod av mamma, pappa och några sys-
kon. Under min tid med familjen insjuknade jag 
så allvarligt att jag måste få läkarvård. Mina bio-
logiska föräldrar hade inte råd med vård och kon-
taktade därför en familjebekant vid namn Bobby 
och frågade om han kunde tänka sig att hjälpa till.

Bobby och hans fru var föreståndare för ett 
barnhem. Bobby lovade se till att jag fick den vård 
jag behövde samt stå för kostnaderna på det vill-
koret att mina föräldrar överlät mig till barnhem-
met för att få en nystart i livet. Sagt och gjort, så 
flyttade jag till barnhemmet.

Bobbys och hans frus barnhemsverksamhet 
grundade sig på att leverera barnen vidare ut i 
världen till adoptivfamiljer. Hösten 1991 blev jag 
adopterad till Finland via Interpedia. Det var inte 
lätt att komma till Finland vid fem och ett halvt års 
ålder. Jag kunde inte språket och kulturen var helt 
annorlunda.

Min uppväxt har inte varit den lättaste, med 
tanke på allt jag varit med om. Grundskolan var 
jobbig, jag skulle lära mig ett nytt språk, vilket min 
dyslexi inte underlättade. Eftersom jag var annor-
lunda - hade svart hår, annan hudfärg och talade 
inte samma språk som de andra barnen - blev jag 
ett enkelt mobbningsoffer.

Erfarenhetsberättelse:

Jag har det 
bra just så 
här
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Hittade egen stig
Under min barndom började jag utöva olika sporter såsom 
ishockey, fotboll, skidåkning, friidrott och orientering. Så 
småningom föll idrottsgrenarna bort en efter en, tills bara 
hockeyn var kvar. Och det är den även i denna dag.

Efter grundskolan började jag studera idrott vid Norr-
valla folkhögskola, och fick min examen som idrotts-
ledare. Efter examen flyttade jag till Helsingfors för att 
studera till idrottsinstruktör på Arcada. Efter studierna 
började jag jobba på ett boende för personer med funk-
tionsvariation. Under denna tid inledde jag mina närvår-
darstudier och tog min examen hösten 2016, efter att ha 
flyttat tillbaka till min hemort.

Visst trivdes jag bra i Helsingfors, men det var trevligt 
att återvända till mina hemtrakter. Idag jobbar jag inom 
hemvården och lever mitt liv tillsammans med min familj. 

Jag har två underbara barn, en dotter och en son. 
Fastän jag är finsk medborgare, har fullgjort mili-

tärtjänstgöringen och betalar skatt, så finns det alltid 
människor som inte anser mig vara finländare. Sådana 
som alltid ser mig som utlänning. Men huvudsaken är 
att mina nära och kära känner som jag, att jag är lika fin-
ländsk som de. 

Vetskap och funderingar kring den 
biologiska bakgrunden
Jag ställs ofta frågor om varifrån jag kommer eller om jag 
minns något från tiden innan adoptionen, tiden i Guate-
mala. Eller huruvida jag känner mig som en finländare. 
Och jag har alltid ett bra svar på dessa frågor.

Men en fråga som jag inte har något svar på ännu i 
denna dag är “Vill du någon gång åka tillbaka och se var 
du kommer ifrån?”. Det vet jag faktiskt inte. Jag är rädd att 
jag skulle bli besviken och förkrossad.

Tanken som snurrar i mitt huvud allra mest är ifall 
mina biologiska föräldrar lever eller inte. Det är osanno-
likt, eftersom min mamma var kring 35 år gammal och 
min pappa runt 45 vid då adoptionen genomfördes. Det 
finns såklart en liten chans att de ännu skulle leva, men 
eftersom jag inte längre kan spanska och inte klarar mig 
utan tolk, känns läget hopplöst.

Även om mina biologiska föräldrar inte lever, så kan 
mina syskon vara vid liv, men den chansen är inte heller 
stor. Eftersom jag känner att jag har mitt liv och mina för-
äldrar här i Finland, så vill jag inte heller tvinga dem till att 
börja gräva upp mitt förflutna så länge de lever.

Kanske någon dag. Kanske då jag blir äldre och om 
mina barn frågar “Hej pappa, var kommer du ifrån, kan 
vi inte åka till Guatemala?”. Kanske jag då ändrar min 
uppfattning och vill åka trots allt. För att undersöka mitt 
ursprung. Men just nu, i denna stund, har jag det bra just 
så här. Med mina nära och kära. 

”Tanken som snurrar i mitt huvud 
mest är ifall mina biologiska föräldrar 

lever eller inte.”
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4. Att ta kontakt

Hur ska jag ta kontakt? 

Om ditt sökarbete ger resultat och du planerar att ta kon-
takt med din biologiska släkting för första gången, är det 
rekommenderade tillvägagångssättet att närma sig perso-
nen genom ett brev. I brevet kan du berätta om dig själv 
och ditt liv samt orsakerna bakom din önskan att få kon-
takt. Ibland kan det hjälpa att betona att du inte är efter 
arv eller ekonomiskt stöd, om så är fallet. Förklara vad det 
betyder för dig att få information om dina biologiska röt-
ter och t.e.x eventuella ärftliga sjukdomar. Du kan också 
meddela att du tar kontakt på nytt om t.ex. en månad ifall 
ditt brev inte besvaras innan dess. 

Vid inhemsk adoption kan socialarbetaren vidarebe-
fordra brevet till den du önskar att kontakta. Vid interna-
tionell adoption kan du kontakta servicegivaren och be 
dem skicka brevet vidare. Om du inte har ett gemensamt 
språk med dina biologiska släktingar, lönar det sig att låta 
brevet översättas. 

Även om du skulle lyckas finna personen du söker via 
sociala medier, kan det vara bra att överväga att ta kontakt 
via brev i första hand. För mottagaren är det ett neutralare 
och mer sensitivt sätt att närma sig.

Eventuella problemsituationer

Att du tar kontakt kan ge upphov till många olika reaktio-
ner hos din biologiska släkting. Ibland kan du genast bli 
varmt mottagen av din biologiska släkt, men även en helt 
motsatt första reaktion är möjlig. Det är viktigt att alla par-
ter får tillräckligt med tid och eventuellt stöd att bearbeta 
den nya situationen, utan att någon känner sig pressad. 

Det är möjligt att adoptionen varit en svår och t.o.m. 
traumatisk händelse i din biologiska mammas liv, och det 
kan hända att hon inte haft chans att bearbeta händelsen. 
Om hon fått adoptionsrådgivning innan beslutet har det 
oavsett gått lång tid sedan dess. Hon kan då ha fått varie-
rande information om principerna gällande adoptionens 
eftertjänster. Din kontaktförfrågan kan komma som en 
fullständig överraskning, vilket lätt kan väcka många 
gamla minnen och känslor till liv. Då är det viktigt att ge 
tid åt den andra parten och låta den biologiska föräldern 

Steg 4

Att ta kontakt

bearbeta dessa känslor i lugn och ro innan hen svarar. 
Det finns således alltid en möjlighet att bli avvisad 

eller att inte få något svar på första försöket. Detta kan 
kännas tungt, men ge inte upp hoppet. Ge din biologiska 
förälder eller släkting tid att smälta ditt närmande i lugn 
och ro. Om hen upprepade gånger meddelar att hen inte 
vill ha kontakt, är det skäl att respektera det önskemålet. 
Att bli avvisad kan vara en enorm besvikelse för den adop-
terade och väcka en mängd känslor och tankar. Då är det 
viktigt att dela med sig av dem till någon närstående, sak-
kunnig eller en mentor.

Vid internationell adoption kan det till och med vara 
till skada att ta direkt kontakt med sin biologiska förälder. 
På grund av eventuella kulturella skillnader finns risken 
att hen stöts ut av sin släkt och närkrets, ifall kunskapen 
om adoptionen framkommer. Därmed kan det vara på sin 
plats att kontakta din biologiska släkt via en tredje part 
(myndighet) eller genom en mer avlägsen släkting. Den 
servicegivare, som skött din adoption i Finland har den 
bästa kunskapen om hur man bör gå tillväga i olika länder.

Orsaken bakom din önskan att få kontakt kan ibland 
ge upphov till missförstånd. Därför är det viktigt att klar-
göra för den biologiska släkten att du inte är ute efter t.ex. 
arv eller pengar. Du kan berätta varför det är viktigt för dig 
att få kunskap om dina rötter och exempelvis ärftliga sjuk-
domar, som förekommit i din biologiska släkt.

I olika kulturer råder olika uppfattningar om familjen 
– och också om vilka skyldigheter som familjemedlemmar 
har gentemot varandra. Inom vissa kulturer kan man t.ex. 
förvänta sig att en “ny” släkting, som lever i ett rikt land 
ska understödja sin biologiska familj ekonomiskt. Den 
finländska adoptionsservicegivaren kan ge råd gällande 
dessa kulturella skillnader man eventuellt kan stöta på.

Hur upprätthåller jag kontakten?

Du kan fortsätta brevväxlingen via socialarbetaren eller 
servicegivaren. På så sätt är det tryggt och säkert att gå 
vidare i kontakten. Många önskar i början att kontakten 
upprätthålls via de professionella, så att frekvensen inte 
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blir för intensiv som t.ex. i kommunikation via sociala 
medier.

Så småningom kan du tillsammans med din biolo-
giska släkting fundera på vilken tidpunkt som skulle passa 
för er båda att träffas – förutsatt att båda önskar det. Ifall 
ni så önskar, kan ni träffas första gången t.ex. i adoption-
instansens utrymmen, där en socialarbetare kan närvara 
som ett neutralt stöd. Därefter är det naturligtvis möjligt 
att avtala om träffar också utan socialarbetaren, om alla 
parter anser att det känns naturligt och lämpligt. 

Om du är internationellt adopterad och kontakten till 
din biologiska släkt leder till att bägge parter önskar träffa 
varandra, kan den finländska servicegivaren förbereda 
dig inför mötet och hjälpa till med att arrangera en träff 
i samarbete med adoptionskontakten i ditt födelseland.

I vissa fall upprätthålls kontakten med den biologiska 
släkten hela livet ut. Även adoptivföräldrarna kan vilja 
bekanta sig med sitt barns biologiska föräldrar eller sys-
kon. Att hitta sina biologiska släktingar kan i bästa fall vara 
en rikedom och såväl förstärka som gynna både adoptiv- 
och den biologiska familjens liv och relationer.

Ibland händer det att den uppfunna kontakten så 
småningom tynar bort efter några brev, träffar, månader 
eller år. Även det är helt naturligt. Men då kontakten en 
gång redan skapats, är det lättare att uppta den igen i 
framtiden, om man så önskar.
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Inhemskt adopterade Annika fick hjälp 
av socialarbetaren med att leta reda på 
sina adoptionsdokument och att ta den 
första kontakten till sin biologiska släkt. 
De tog emot henne med värme, och 
Annika är nöjd med sitt beslut att börja 
utreda sina rötter.

Jag var 21 år gammal då jag bestämde mig för att jag ville 
ta kontakt med min biologiska mamma. Då hade jag fun-
derat på saken redan i ett par år, och min adoptivmamma 
hade redan då jag fyllde 18 år erbjudit sig att hjälpa mig. 
Jag kände ändå att jag ville vänta tills jag själv kände mig 
redo, och att tidpunkten var rätt. I 18-årsåldern kände jag 
mig inte ännu redo, och jag tänkte att det just då var vik-
tigare för mig att ta studenten och måla upp framtidspla-
ner. När jag fyllde 21 hade jag flyttat hemifrån och börjat 
studera, och då kände jag mig redan mera nyfiken på att 
forska i mitt ursprung.

Min adoptivmamma tog kontakt med Rädda Barnen, 
och hade hoppats på att den socialarbetare, som då job-
bat med mina föräldrar i samband med adoptionen skulle 
finnas kvar. Tyvärr var hon inte det, men jag fick en tid 
bokat till en socialarbetare, som skulle leta reda på mina 

Erfarenhetsberättelse:

Resan till de biologiska 
rötterna

papper. Jag minns att jag var ganska nervös inför träffen, 
jag visste inte riktigt vad jag egentligen önskade att få mer 
kunskap om. Min adoptivmamma erbjöd sig att komma 
med på träffen, men jag ville gå på egen hand. 

Dokumenten avslöjade luckor 
i livsberättelsen

Mina adoptivföräldrar hade alltid varit öppna med att 
berätta det de visste om min biologiska bakgrund. Såle-
des hade jag fått veta min biologiska mammas efternamn, 
att hon var ung då hon fick mig och att hon önskade sig 
att jag skulle komma till en stor familj. Då jag träffade 
socialarbetaren på Rädda Barnen framkom även ett antal 
nya detaljer. Jag fick se papper som innehöll en del sådan 
information min mor skrivit ner för hand. 

Jag kommer inte ihåg precis allt vi gick igenom då jag 
träffade socialarbetaren eller hur många gånger vi träffa-
des, jag tror att det var ett par gånger. Jag skrev ett brev till 
min biologiska mamma, som de skickade till henne. Soci-
alarbetaren varnade mig på förhand att det kunde hända 
att brevet inte blir besvarat. Vi gick igenom all informa-
tion, och jag ställde en del frågor.
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Det kändes underligt men tillfredsställande att få 
ut papprena som handlade om mig, både adoptions-
handlingar och papper från sjukhuset, där jag varit de 
två första månaderna av mitt liv. Det kändes fint att 
kunna dela med mig av allt detta till mina adoptivför-
äldrar, för en gångs skull visste jag saker om mig själv 
som inte de visste! Det kändes fantastiskt att delvis 
kunna fylla i luckorna i min egen livsberättelse. 

I det skedet ville jag fortfarande gärna få kontakt 
med min biologiska mamma i någon form. Lycko-
samt nog svarade hon på mitt brev och ville gärna 
träffa mig. Hon svarade på brevet genom Rädda Bar-
nen, som nu också gav mig hennes adress. Vi skrev 
till varandra.

På något konstigt sätt inte helt 
främmande för varandra

Vi möttes första gången på Helsingfors-Vanda flyg-
plats. Vi bestämde att vi träffas där eftersom hon var 
på genomfart, och vi åt middag tillsammans. Situa-
tionen var förstås väldigt spännande. Jag tror att jag 
inte riktigt hade förstått hur mycket det betydde för 
henne att få träffa mig, förrän just då i stunden. Jag 
var rätt så ung och mest bara nyfiken. Jag hade många 
frågor. För hennes del var nog mötet mer komplicerat 
och känslosamt.

Jag insåg att det som skiljer oss åt mest är att hon 
faktiskt minns mig och har haft en relation till mig, 
även om den förblev kort. Jag hade självklart inga 
minnen av henne, men på något konstigt sätt var vi 
inte helt främmande för varann. Jag såg en bit av mig 
själv i henne, inte bara utseendemässigt, utan även 
på många vis i hela hennes sätt att vara.

Min biologiska släkt har tagit emot mig med 
värme, men mellan mig och dem lever många slags 
känslor. Trots att de är glada att jag har det bra, så 
påminner jag dem om en tid som varit väldigt tung 
för dem. Det finns inga färdiga sociala regler för hur vi 
borde relatera till varandra, utan det gäller att känna 
efter och improvisera enligt situationen.

Nuförtiden håller vi inte så tät kontakt, men det 
känns bra att veta att de finns där. Det är viktigt för 
mig att veta varifrån jag kommer, och genom det för-
står jag också mig själv bättre.

”Det känns bra att veta att mina 
biologiska släktingar finns där.”
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Skulle du önska dig en mentor, en pålitlig 
jämlike, som du kunde konfidentiellt dela 
dina tankar och känslor med?

Eller kunde kanske du, utgående från dina 
egna erfarenheter, agera som mentor för 
någon?

Personligt 
kamratstöd 
med låg 
tröskel! 

Landsomfattande mentorverksamhet för adopterade,adoptivfamiljer och adoptionssökande både påfinska och svenska.

adoptioperheet.fi/sv/mentorverksamhet

Kamratverksamhet,
kunskap, stöd och

adoptionsglädje!

Föreningen riktar sig till inhemskt och            
internationellt adopterade, adoptivfamiljer, 
adoptionssökande och alla som berörs av 
adoption!

Vi arrangerar och koordinerar mångsidig 
kamratstödsverksamhet på landsomfat- 
tande nivå.

adoptioperheet.fi/sv/medlemskap

Kom med i verksamheten och bli medlem! 
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Med en återresa avses oftast en enskild 
resa för att utforska den adopterades 
bakgrund. Enligt psykoterapeut Joona 
Mikkola kunde begreppet utvidgas till 
att rentav omfatta en livslång process. 

nder gångna decennier var det vanligt att 
internationellt adopterade barns kontakt 
till sitt födelseland och dess kultur avbröts 
fullständigt i och med adoptionen. Eventu-
ellt levde rötterna kvar i adoptivföräldrar-

nas berättelser och på adoptionsträffar, men utöver detta 
var det svårt att upprätthålla banden. Om en återresa till 
de biologiska rötterna genomfördes, gjordes det i ett enda 
svep och laddad med enorma förväntningar.

Världen har krympt. Numera är det allt lättare för 
adopterade att skapa ett band till sin födelsetrakt – både 
på resande fot och hemmavid. Internet, de allt starkare 
invandrarsamfunden i Finland och det allt mer vardagliga 
flygresandet har skapat nya slags möjligheter att bibehålla 
kontakten. 

Återresa hela livet

Bit för bit mot rötterna
Joona Mikkola är psykoterapeut på specialnivå (ET) och 
särskilt insatt i adoptionsfrågor. Han ser utvecklingen 
som något positivt och betydelsefullt. Tack vare denna 
omställning kan hela tankesättet om återresor föras in i en 
ny epok. Finskans ord för återresa – ‘juurimatka’ – är pro-
blematiskt i sig, eftersom det är så laddat. På känslonivå är 
det en stor sak för vem som helst om återresan till rötterna 
sker efter flera årtionden och mycket plötsligt: “nu gör jag 
den här resan och uppsöker min biologiska förälder.”

Mikkola betonar vikten av att gå framåt en bit i taget 
och bekanta sig med sina rötter i lugn takt. Enligt honom 
skulle återresan kunna göras bitvis redan under tidig 
barndom, så att man låter sig mogna inför tanken lite i 
taget. Ett barn som adopterats t.ex. från Indien kan börja 
med att besöka Goa, njuta av en solsemester där och 
sedan återvända hem. På så sätt får barnet en uppfattning 
och känsla av sitt födelseland. Också inhemskt adopte-
rade kan gå tillväga på samma sätt och närma sig sina röt-
ter med små steg.

Tanken bakom dessa resor är att avmystifiera återre-
san och förstå att man inte ska behöva konfronteras med 
allting på en gång. “Bäst vore det att förhålla sig till resan 
så att man tar emot det man möter på vägen med öppna 

U
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sinnen, och sedan kan man återvända till födelsetrak-
terna igen i ett senare skede. På sätt och vis samlar man 
inre souvenirer, som kan ställas fram därhemma. Efteråt 
kan man komma tillbaka till dem och begrunda dem.” 

Under tiden mellan resorna kan man gå på adoptiv-
familjsträffar, titta på filmer och bilder från ens födelse-
region, lyssna på musik och äta mat som är typiska för 
området. Kontakten kan upprätthållas på många olika 
sätt. För en vuxen kan det kännas meningsfullt att följa 
med nyheter från födelsetrakten, och en internationellt 
adopterad kan bekanta sig med andra som adopterats till 
Finland från samma land. 

Stabil livssituation som grund

Om man planerar sin första återresa först i vuxen ålder, 
är det bra att fundera på i vilken livsfas man företar resan 
och vad man ska vara beredd på. Åldern är inte en avgö-
rande faktor, trots att många håller på med sitt sökande 
just mellan 20 och 30 års åldern. 

“Att utforska sina rötter passar ganska bra in i det här 
livsskedet, då man håller på att lämna barndomshemmet. 
Men alla är individer också i den här saken”, påminner 
Mikkola. 

Livssituationen bör vara så pass stabil att man är redo 
att motta ny information. Mikkola rekommenderar inte  
att alltför oförbehållsamt utforska sina rötter om man mår 
allmänt dåligt. 

Enligt Mikkola är det bäst om livet rullar på relativt 
jämnt, när man som vuxen beger sig ut på återresa och 
forska i sitt ursprung. Gärna ska man t. ex. ha en arbets- 
eller studieplats och nära människorelationer. Om livet 
däremot känns rörigt, kan resan medföra större utma-
ningar. Även vuxna kan med fördel göra återresan med 
små steg och “finfördela” den i mindre bitar under en 
längre period. 

Var beredd på föränderliga 
uppgifter
Särskilt inom internationell adoption kan det visa sig att 
information, som står i dokumenten eller som fåtts i sam-
band med adoptionen inte stämmer vid närmare efter-
forskning. Ibland har man förskönat bakgrundshistorien 
exempelvis genom att ange en annan hitteplats. 

“I det läget är det avgörande hur väl den adopterade 
klarar av att integrera den nya informationen i sin egen 
livsberättelse. Man måste kunna gå vidare i livet trots den 
framkomna informationen: nu är det så här, fast man 
påstått något annat hela mitt liv. Just i den stunden har 
det betydelse, i vilken fas personen befinner sig på sin 
livsvandring.” Många behöver en annan människa vid 
sin sida, för att kunna lätta på hjärtat och dela sina fun-

deringar med.    
De ändrade uppgifterna kan komma som en chock 

också för adoptivföräldrarna, som oavsiktligt delgett felak-
tigt fakta för sitt barn. Också de blir tvungna att integrera 
den nya informationen i sitt eget och barnets liv. Det är 
bra att se upp med att inte döma någon för detta, föräld-
rarna har ju endast handlat utifrån den information fått.

Istället för att väcka skuldkänslor hos andra eller sig 
själv, bör både den adopterade och adoptivföräldrarna 
stanna upp inför det som förändringen innebär. “Ofta blir 
det ju så att vardagen rullar på som vanligt trots det nya 
som uppdagats. Till en början kan man tänka att det här 
är totalt omvälvande. Men när man stannar upp märker 
man att vardagsrealiteterna fortsätter som förr. Arbetet, 
studierna och tvättkorgen försvinner ingenstans.” 

Människans förmåga att tackla förändringar, i synner-
het tunga saker och motgångar, är ändå begränsad. Enligt 
Mikkola kan vi ta emot bara lite åt gången.

“Kanske har just detta att göra med idén om så kallade 
souvenirer och flera återresor istället för en. Det måste 
inte handla om en enda gång, en enda resa, som laddas 
med allt hopp och förväntningar. Känslorna på ort och 
ställe kan te sig helt annorlunda än efter hemkomsten, då 
man fått sova ut och fundera på sakerna i lugn och ro.”

Vad händer om jag blir avvisad?

Även om en biologisk förälder skulle bli upphittad betyder 
det nödvändigtvis inte att någon träff blir av, åtminstone 
inte genast. Mikkola framhåller att den biologiska föräld-
ern behöver tid att smälta närmandet, som kan väcka en 
rad olika känslor också hos hen. Den första reaktionen 
kan vara att vägra träffas eller hålla kontakt. “Adopterade 
har naturligtvis rätt att forska i sina egna rötter, men som 
helhet kan processen bli komplicerad och mångfacette-
rad.”

Mikkola vill inte komma med någon lista på känslor 
som kan väckas ifall man åter blir avvisad.

“Här kan man inte ge några normer, och jag vill fak-
tiskt undvika att lista upp känslor. Det skulle kunna leda 
till situationer, där en adopterad börjar tänka att hen 
borde känna exempelvis ilska eller frustration. Eller nu 
när det blev så här för mig, så borde jag känna på ett eller 
annat sätt.”

Någon kan till och med vara lättad över att mötet 
inte blev av. Eller så kan man uppleva att det inte känns 
någonstans överhuvudtaget. Mikkola säger att det inte 
finns någon känslomanual, utan att känslorna beror på 
var och ens individuella bakgrund, tidigare erfarenheter, 
livsberättelse, personlighet och förutsättningar.  

Utgångspunkten är att alla slags känslor är tillåtna, 
och på förhand är det omöjligt att veta hurdana känslor 
som kommer att väckas i en själv. Därför är det viktigt att 



någon närstående person följer med som känslomässigt 
stöd på återresan, säger Mikkola. 

“För någon är det viktigt att den andra personen är 
en jämlike, en annan adopterad. Någon annan kan ta 
med sin partner, adoptivförälder eller vän. Hur som helst 
måste personen vara någon, som man kan lita på och som 
man kan anförtro sig åt.”

Lång väg också inom Finland

För inhemskt adopterade lyfts i stort sett samma frågor 
upp, som för dem som reser till andra sidan jordklotet. 
Man grubblar över att eventuellt ta kontakt med en biolo-
gisk släktning och hur man kan förbereda sig för det som 
ska komma.

“Sökprocessen är nödvändigtvis inte alls känslomäs-
sigt lättare för inhemskt adopterade, fastän det fysiska 
avståndet är kortare. Ibland kan tröskeln till och med bli 
högre. Då är det bra att ge sig själv tid och exempelvis före-
ställa sig mötet med den biologiska föräldern i sitt inre.”

Mikkola säger att återreseprocessen i idealfall startats 
upp redan i barndomen, också hos inhemskt adopterade. 
Den adopterade kan börja samla ihop sitt livspussel bit för 
bit, genom upplevelser och bitar av kunskap.

“Om integrationen visar sig krånglig lönar det sig att 
söka samtalsstöd, vare sig det är en vän eller en professi-
onell,  helt enligt vad som känns naturligt för en själv. Det 
är viktigt att inte bli ensam och grubbla, eftersom frågorna 
kan vara så stora.”

Det finns bara lyckade återresor

Sökandet efter de egna rötterna och att få kontakt med 
sina biologiska släktingar kan medföra starka glädje- och 
lyckokänslor. Förväntningarna kan överträffas och det 
kan uppstå nya, betydelsefulla relationer. Mötet med den 
biologiska föräldern eller någon annan biologisk släkting 
kan innebära att ett nytt blad vänds i livet.

Alla hittar inte sin biologiska släkt, men det betyder 
inte att återresan skulle ha misslyckats. Varje resa ger nya 
kunskaper och erfarenheter, som hjälper en att förstå det 
egna livets stig. Kanske man får träffa sin fosterfamilj eller 
en vårdare på det barnhem man bott på, se sin födelsestad 
eller någon annan betydelsefull plats. Man får en förnim-

melse av sina rötter och kan smälta in i folkmassan för en 
stund, kanske till och med få nya vänner.

Att hamna i en återvändsgränd i sökandet av biolo-
giska släktingar, kan trots allt väcka stor sorg. Då är det 
skäl att stanna upp. Mikkola berättar att sorgkänslor ofta 
kan övergå i exempelvis hatkänslor. Istället för att våga 
sörja, kan man bli väldigt arg.

Hur man lyckas bearbeta saken avgör mer än själva 
slutresultatet av sökprocessen. Hur kan man acceptera 
att livet innehåller ideal, förväntningar och önskemål av 
vilka en del uppfylls och en del inte gör det? Enligt Mikko-
las utsago försöker en del på nytt, medan andra väljer en 
annan väg att gå. 

Sist och slutligen gäller detta i livet även på ett bre-
dare plan. Vi bär på förväntningar, längtan och önskan, av 
vilka en del blir verklighet. Man kommer inte fram till slut-
resultatet i sin sökprocess, ifall man inte först sätter igång. 
Både när det gäller återresan och livet överlag är det till 
fördel om man lyckats utveckla en förmåga att tolerera 
halvfärdighet och osäkerhet i livet. 

Det är trösterikt att tänka att allt inte behöver göras 
på en gång, utan återresan får vara en process som kan 
pågå hela livet ut. “Det är viktigt att inte ladda så kolossalt 
mycket i en enskild återresa. Att den inte ses som en förlo-
rad chans, oavsett vad resan för med sig.”

Återresan får vara en process som kan 
pågå hela livet ut.

Varje resa ger nya kunskaper och 
erfarenheter, som hjälper en att förstå 

det egna livets stig.

”Hur man lyckas bearbeta saken avgör 
mer än själva slutresultatet av sökandet.“
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Samtalsstöd ansikte mot ansikte 
erbjuds av följande instanser:
• Den egna hälsovårdscentralen och   

arbetshälsovården
• Psykiatriska poliklinikerna
• Krisjouren för unga (svenska, finska och engelska), 

för under 29-åringar
• SHVS (för högskolestuderande)
• Lokala kriscenter och -jourer
• Kriscentren vid Föreningen för Mental Hälsa i Fin-

land (FMHF)
• Kommunernas parterapi och individuell terapi
• Kyrkans familjerådgivning (oberoende av trossam-

fund) på olika orter
• Familjerådgivningar
• Psykoterapi (psykoterapi som ersätts av FPA kan 

sökas med psykiaters utlåtande, remiss fås t.ex. via 
den egna hälsovårdscentralen)

• Finlands Röda Kors: ungas skyddshus
• Socialarbetarna på den instans som hanterat din 

adoption (adoptionsrelaterade ärenden)

Övriga tjänster
• Mieli Maasta rf: kamratstöd för personer som lider 

av depression samt för deras närstående.
• Tukinet-serviceregister: hjälp och stöd inom olika 

kategorier: https://www.tukinet.net/palveluhaku/
index.tmpl

Var får man 
stöd?
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Telefon- och onlinestöd
• Riksomfattande kristelefon 01019 5202, må-fr 9-06, 

lö 15-06 och sö 15-22
• Sininauhaliittos tillgängliga arbete för psykisk hälsa 

och mot drogmissbruk (EMPPA, boka telefontid)
• Mannerheims Barnskyddsförbund, hjälptelefonen 

och -nätet för barn och unga 09 116 111, må-fr 
14-20, lö-sö 17-20

• Mannerheims Barnskyddsförbund, föräldratelefon 
0600 12277, ti 10-13 och 17-20, ons 10-13, to 14-20

• Kyrkans samtalstjänst: Telefonjour på svenska 0400 
22 11 90, må-sö kl. 20-23. Även nätjour, brevjour och 
stöd via chatt erbjudes: www.samtalsstjanst.fi

• Befolkningsförbundet (Väestöliitto), parförhållan-
deteamets telefontjänst 0800 183 183, torsdagar kl. 
12-14

• Befolkningsförbundets Pojkarnas telefon 0800 
94884 (Väestöliitto), vardagar (på finska) 13-18, på 
svenska tisdagar kl. 15:30-18 och torsdagar 13-15:30

• Setas Kompetenscentrum för könsmångfald 
erbjuder professionell hjälp och rådgivning för 
personer som tillhör en sexuell minoritet eller 
som funderar över sin könsidentitet samt för deras 
närstående. Stöd kan fås per telefon, ansikte mot 
ansikte och via e-post. Mer information på webbsi-
dan https://sukupuolenosaamiskeskus.fi/kompe-
tenscentrum_for_konsmangfald/ 

• Regnbågsankan rf, ställ frågor anonymt via hemsi-
dan eller per e-post: regnbagsankan@regnbagsan-
kan.fi https://www.regnbagsankan.fi/kontaktinfo/ 

• Ungdomstelefonen 0800 151100 (Folkhälsan), 
öppen vardagar kl. 15-20
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Anteckningar


