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Sammanfattning och översikt
Detta metodstöd vid ursprungssökning har tagits fram av Myndigheten för familjerätt och föräldra-
skapsstöd (MFoF) på uppdrag av Sveriges regering. Materialet kommer att publiceras på myndighet-
ens webbplats. 

MFoF vill rikta ett tack till adopterade, adopterades riksföreningar och de tre auktoriserade adop-
tionsorganisationerna som bidragit med värdefullt material vid framtagandet av detta metodstöd. På 
MFoF:s webbplats finns en sammanställning av förslag som inkommit till myndigheten i samband 
med en enkät riktad till adopterade och som avsåg stödet vid ursprungssökning. Länk: https://mfof.
se/internationella-adoptioner/information-om-pilotprojekt-for-individuell-ursprungssokning/tan-
kar-ideer-och-synpunkter-fran-adopterade.html

Vissa förslag är på väg att uppfyllas genom detta metodstöd tillsammans med MFoF:s pilotprojekt 
att under 2020 och 2021 ge individuellt stöd vid ursprungssökning och uppdraget att tillhandahålla 
adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till adopterade som så önskar.

Metodstödet är avsett för kommunerna i deras uppdrag att ge stöd till internationellt adopterade som 
söker sitt ursprung, samt för den adopterade själv.

MFoF:s pilotprojekt fråntar inte kommunernas ansvar att stödja adopterade som vänder sig dit.

Vid ursprungssökning, där den adopterade försöker hitta och komma i kontakt med sina biologiska 
föräldrar, hänger resultatet mycket på den lagstiftning som finns i ursprungslandet och det stöd som 
den adopterade kan få av myndigheterna i landet.

MFoF är svensk centralmyndighet i enlighet med 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och 
samarbete vid internationella adoptioner (Haagkonventionen). https://mfof.se/om-mfof/internatio-
nellt-samarbete.html.

Förhoppningsvis kommer ländernas centralmyndigheter framöver, i likhet med MFoF:s pilotprojekt, att 
kunna bistå vid ursprungssökning i större utsträckning än vad som varit fallet hittills. 

Om ländernas centralmyndigheter samarbetar väl och får utökade möjligheter att bistå vid ursprungs-
sökning, bör detta leda till att den adopterades position stärks under sökprocessen.

Metodstödets består av fyra delar, som tillsammans bildar en process som återfinns i liknande inter-
nationella guider. De tre inledande delarna utgörs av grundläggande och viktiga förutsättningar och 
den avslutande delen, som utgör själva sökprocessen, kan indelas i fyra steg: 1. Samla information 
om familjen. 2. Analysera handlingarna. 3. Söka familjen. 4 Kontakta familjen.

Del 1 beskriver ett utgångsläge för adopterade som söker sitt ursprung och de professioner som ska 
bistå dem. Här finns lagar och konventioner som berör området. Delen innehåller även en vägledning 
för professionella samt länkar till källor m.m.

Del 2 tar upp viktiga frågeställningar som den adopterade bör reflektera över och besvara innan 
ursprungsökningen inleds. Det handlar bl.a. om ifall tidpunkten är lämplig, motiven och vad man vill 
uppnå med sitt sökande, samt hur den adopterade tänker kring olika scenarier.

Del 3 tar upp goda förutsättningar för den adopterade under sökprocessen. Exempel på detta är stöd 
i olika former av adoptivföräldrar, familj, vänner och professionella. Adopterade bör känna och veta att 
de kontrollerar förloppet och att närstående och professionella finns där som stöd under processen. 
Ett antal möjliga instanser namnges där det finns personer med kunskap inom adoptionsområdet.

https://mfof.se/internationella-adoptioner/information-om-pilotprojekt-for-individuell-ursprungssokning/tankar-ideer-och-synpunkter-fran-adopterade.html
https://mfof.se/internationella-adoptioner/information-om-pilotprojekt-for-individuell-ursprungssokning/tankar-ideer-och-synpunkter-fran-adopterade.html
https://mfof.se/internationella-adoptioner/information-om-pilotprojekt-for-individuell-ursprungssokning/tankar-ideer-och-synpunkter-fran-adopterade.html
https://mfof.se/om-mfof/internationellt-samarbete.html
https://mfof.se/om-mfof/internationellt-samarbete.html
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Del 4 beskriver sökprocessen i fyra steg: 

Steg 1 
Samla information om familjen. Här beskrivs vad adoptionsdokument kan bestå av, var de kan finnas 
och sekretessfrågor som kan påverka möjligheten att få ta del av handlingarna. 

Steg 2 
Analysera adoptionshandlingarna, där viktiga aspekter i sammanhanget belyses. 

Steg 3 
Söka familjen. Här omnämns olika sökalternativ, där MFoF:s råd är att i möjligast mån ta hjälp av 
andra länders centralmyndigheter eller andra myndigheter i ursprungsländerna. Under detta avsnitt 
finns även specifika kontaktuppgifter m.m. för vissa länder och vad man bör tänka på inför en återre-
sa. 

Steg 4
Kontakta familjen. Här beskrivs vad man bör tänka på innan kontakten tas och hur återföreningen kan 
arrangeras. Även scenarierna kring en eventuell fortsatt kontakt eller att den adopterade blir avvisad 
belyses i denna del, samt viktiga aspekter efter sökandet. Metodstödet avslutas med ett avsnitt som 
tar upp att även biologiska föräldrar kan söka efter sitt bortadopterade barn och hur detta hanteras.
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Inledning
Inför 2020 gav Sveriges regering flera uppdrag till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 
(MFoF) med syftet att stärka stödet i samband med adoption, där två av uppdragen hade koppling till 
ursprungssökning. Det ena var att skapa en struktur för processen att söka sin ursprungsfamilj och 
det andra är ett pilotprojekt under 2020 och 2021, som handlar om att ge individuellt stöd till interna-
tionellt adopterade som söker sitt ursprung.

Den 30 april 2020 fick MFoF ytterligare ett uppdrag av regeringen med att tillhandahålla adoptions-
specifikt professionellt samtalsstöd till adopterade som så önskar. Det ska utgöra ett komplement till 
den ordinarie hälso- och sjukvården: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/reger-
ingen-starker-samtalsstodet-till-adopterade/

De uppdrag som MFoF fått av regeringen kan ses som delar av Sveriges åtaganden när det gäller att 
leva upp till de krav som ställs på länder som anslutit sig till Haagkonventionen och som handlar om 
att tillhandahålla ramar, vägledning och professionellt stöd när det gäller internationella adoptioner. 

Förutom MFoF har även de auktoriserade adoptionsorganisationerna och kommunerna i landet sina 
ansvarsområden när det gäller förmedling av adoptioner och stöd i samband med och efter adoption.

Stödet till adopterade och deras familjer är en viktig del av adoptionsprocessen. Olika teman kopp-
lade till adoptionen kan aktualiseras i alla åldrar och livsfaser hos den adopterade då adoption är en 
livslång process. Behov av stöd kan därför finnas hos den adopterade under hela livet.

Detta metodstöd vid ursprungssökning utgår från adopterades behov och deras rättigheter att få sina 
adoptionsspecifika behov tillgodosedda. 

Den fundamentala ståndpunkten är att en stats skyldigheter enligt Haagkonventionen, ska ses i ljuset 
av ”the childs best interest” (Hague Conference on Private International Law, The implementation and 
Operation of the 1993 Hague Intercountry Adoption Convention, Guide no. 1, HCCH:s guide to good 
practice, s. 450)

Till vem riktar sig metodstödet?

Metodstödet är tänkt för kommuner eller andra instanser vid stödkontakter med internationellt adop-
terade som söker sitt ursprung. Det är även avsett för den adopterade själv. Även nationellt adoptera-
de kan ha användning av vissa delar av materialet.

De internationellt adopterade i Sverige, om man bortser från de nordiska länderna, utgörs av när-
mare 60 000 personer. Det motsvarar befolkningen i en medelstor kommun som exempelvis Falun. 
Från följande länder, i numerärt fallande skala, har fler än 1 000 barn adopterats: Sydkorea, Indien, 
Colombia, Kina, Sri Lanka, Chile, Thailand, Vietnam, Polen, Etiopien och Ryssland. Sammanlagt har 
cirka 40 000 barn adopterats från dessa länder, men för alla adopterade handlar det om ett 50-tal 
ursprungsländer (Statistikmyndigheten SCB).

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/regeringen-starker-samtalsstodet-till-adopterade/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/regeringen-starker-samtalsstodet-till-adopterade/


8. Guide vid ursprungssökning - Webbinnehåll för remissutlåtande

De flesta adoptivbarn som kommit till Sverige har förmedlats genom en auktoriserad adoptionsorga-
nisation. Antalet barn som förmedlats på detta sätt har emellertid varierat genom åren. På 1970-talet 
förmedlades 40-50 % av de barn som kom till Sverige genom enskilda kontakter. Efter införandet av 
lagen om internationell adoptionshjälp och ändringen i socialtjänstlagen 1985, minskade emellertid de 
enskilda adoptionerna. År 1986 kom t.ex. nästan 90 % av adoptivbarnen till Sverige genom auktorise-
rad organisations försorg (Internationella adoptionsfrågor 1993 års Haagkonvention m.m.)

Vägledning för professionella

Inledning
• Stödet till adopterade som söker sitt ursprung ska utgå från adopterades behov och rätt till sitt 

ursprung och sin identitet. Rättigheterna återfinns bl.a. i barnkonventionen och Haagkonventio-
nen och när det gäller adopterade som varit föremål för barnhandel ska konventionsstaterna vidta 
alla möjliga åtgärder i syfte att se till att allt lämpligt bistånd ges till offren för sådana brott, inbe-
gripet deras fullständiga återanpassning i samhället och deras fullständiga fysiska och psykiska 
återhämtning.

• Kommunen ska enligt lag kunna ge individuellt stöd till adopterade t.ex. genom vägledning och 
stöd.

• Kommunens företrädare kan se sig själv som ett komplement till övriga professionella på områ-
det.

• För den adopterade kan det vara värdefullt att ha tillgång till professionellt stöd i sin närmiljö, med 
möjlighet till personliga möten.

• Stödet kan behöva delas upp i flera kortare eller längre kontakter under en tidsperiod på flera år.

• Tänkbara former av bistånd kan exempelvis vara en stödkontakt, ekonomiskt stöd för översätt-
ning av dokument; kvalificerade och oberoende tolkar och guider i ursprungslandet; återresor och 
utlägg i samband med dessa som ex. försäkringar, vaccinationer och boende; dna tester; kurser/
utbildning i modersmålet; eller för täckandet av kostnader i samband med terapisamtal.

• Om den adopterade uppbär försörjningsstöd, kan det förekomma att personen i fråga kan få eko-
nomisk hjälp av sina anhöriga för exempelvis en återresa. Hur kommunen och dess socialtjänst 
ställer sig till detta blir en fråga för en individuell bedömning.

• Vid behov av rådgivning – kontakta MFoF och utredarna som arbetar inom pilotprojektet för indi-
viduellt stöd till adopterade vid ursprungssökning.

Förberedelser
• Den person som ska hålla i stödkontakter med adopterade som söker sitt ursprung, bör göra sig 

väl förtrogen med innehållet av detta metodstöd. 

• Då ursprungssökning rör många djupliggande och viktiga mänskliga behov, kan man inte nog 
betona vikten av att den adopterade möts av ett gott bemötande. 

I mötet med den adopterade 
• Se och nyttja delarna av metodstödet vid de samtalskontakter som hålls under hela processen.

• Adopterade bör känna och veta att de kontrollerar förloppet och att den professionelle finns där 
för att stödja dem genom de upplevelser, känslor och reaktioner som kan tänkas uppkomma 
under processen.
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• Inledningsvis kan samtalet handla om att få en bild av ”var” personen befinner sig i processen. 
Undersök vad personen gjort på egen hand sedan tidigare, tidsplanen och målet med sökandet. 
Identifiera vad som är viktigt och personens förväntningar på utfallet. 

• Säkerställ att den adopterade känner till lagar och konventioner på området, är medveten om 
motiven för sökandet och att denne är väl förberedd.

• Fråga upp om personens möjlighet till stöd. Understryk vikten av stöd av familj och vänner förut-
om de professionella kontakterna.

• I metodstödet finns kontaktuppgifter till centralmyndigheterna i länder som anslutit sig till Haag-
konventionen. Till dessa centralmyndigheter kan adopterade vända sig för rådgivning och i vissa 
fall för bistånd vid ursprungssökning. 

• Om stödet av centralmyndigheten är otillräckligt, kan den adopterade få överväga om någon/någ-
ra av de övriga sökvägarna kan vara aktuella.

• Om dokumentation uppenbarligen inte stämmer eller om det saknas nödvändiga dokument för 
att få vetskap om de biologiska föräldrarna, kan dna-sökning vara ett alternativ.

• Om det förekommit oegentligheter i samband med adoptionen kan vägledning hämtas från ISS/
IRC:s manual Responding to illegal Adoption – A Professional Handbook, 2015 – se avsnitt 1.6 
Källor m.m. Den som har förstahandsuppgifter om det individuella fallet kan vända sig till Interna-
tionella åklagarkammaren samt Polisens Nationella operativa avdelning (NOA).

Adoption i ett samhällsperspektiv

För att illustrera vad en adoption är, används ofta den sk. adoptionstriangeln. Den symboliserar de tre 
parterna; barnet, biologiska föräldrarna och adoptivföräldrarna, och deras relation till varandra. 

(Läs mer i boken Internationell adoption i Sverige – Politik och praktik från sextiotal till nittiotal, skriven 
av Cecilia Lindgren)

På s. 14 i ovanstående bok kan man läsa följande textavsnitt: Men adoption handlar också om politik 
och om samhället. Det är många aktörer, både personer, organisationer och myndigheter, som är in-
blandade och som medverkar till att barn får nya föräldrar. Ska man förstå hur internationell adoption 
utvecklats och förändrats måste man därför ha ett vidare perspektiv. 

Adoption är ett historiskt, samhälleligt fenomen; en form av familjebildning som kan möjliggöras och 
regleras på olika sätt i olika samhällen och i olika tider. Tim O´Shaughnessy betonar, i sin bok ”Adop-
tion, social work and social theory” att man för att förstå vad adoption innebär därför måste ta hänsyn 
till den samhälleliga kontexten och uppmärksamma exempelvis sociala myndigheters roll i processen.

Adoptionsforskaren David M. Smolin, menar att den första triaden bör kompletteras med ytterligare 
en som åskådliggör den relation som genom adoptionen skapas mellan barnet, födelselandet och 
adoptionslandet. Tillsammans illustrerar de båda (triaderna vår anm.) hur barnet för alltid är förbundet 
med de övriga parterna och även skapar relationer dem emellan. (Smolin (2004) s 284 f).

Rätt till stöd

I både svensk och internationell rätt finns bestämmelser som rör adopterades rätt till stöd vid ur-
sprungssökning. 
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• 5 kap. 1 § p. 9 socialtjänstlagen (2001:453) (SoL): Socialnämnden ska i sin omsorg om barn och 
unga tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende 
om adoption har avgjorts.

• Av 4 kap. 23 § föräldrabalken (FB) framgår att ett barn som är adopterat har rätt att av sina för-
äldrar få veta det. Föräldrarna ska så snart det är lämpligt upplysa barnet om att han eller hon är 
adopterad. 

• Lagtexten i FB anknyter till artikel 7 i FN:s konvention och barnets rättigheter (barnkonventionen), 
vilket stadfäster barnets rätt, så långt det är möjligt, att få vetskap om sina föräldrar. Konventio-
nen är inkorporerad i svensk lag genom lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om 
barnets rättigheter.

• I artikel 8 i barnkonventionen anges att om ett barn olagligt berövats en del eller hela sin identitet, 
ska konventionsstaterna ge lämpligt bistånd och skydd i syfte att snabbt återupprätta barnets 
identitet.

• Av artikel 9.3 i fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter om försäljning av barn, 
barnprostitution och barnpornografi (giltigt då Sverige ratificerat det), framgår att konventions-
staterna ska vidta alla möjliga åtgärder i syfte att se till att allt lämpligt bistånd ges till offren för 
sådana brott, inbegripet deras fullständiga återanpassning i samhället och deras fullständiga 
fysiska och psykiska återhämtning.

Även artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd för de mänsk liga rättigheterna och de grundläg-
gande friheterna (Europakonventionen) har bedömts ge särskilda rättigheter för adopterade. Konven-
tionen är inkorporerad i svensk lag genom lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angåen-
de skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Artikel 8 Europakonventionen
1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.

2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och 
om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna 
säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd 
för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter.

Länder har blivit fällda i Europadomstolen för att de brutit mot artikel 8 i Europakonventionen, som 
exempelvis i Europadomstolens dom Godelli mot Italien, no 33783/09, den 25 september 2012, när de 
inte i tillräcklig utsträckning beaktat den adopterades rättighet till sitt ursprung.

Kort beskrivning av rättsfallet Godelli mot Italien: Förstainstansen hade påpekat att sökande inte hade 
tillgång till någon information om sin mor och sin födelsefamilj som skulle göra det möjligt för henne 
att spåra sina rötter. Samtidigt skulle tredje partens intresse skyddas. Sökandes begäran om upplys-
ningar kring hennes ursprung avslogs, utan avvägning mellan konkurrerande intressen. Även om det 
är riktigt att sökande, som nu är 69 år, har kunnat utveckla sin personlighet även i avsaknad av säker-
het om hennes biologiska mors identitet, måste det erkännas att en persons intresse av att upptäcka 
hans eller hennes ursprung inte förvinner med åldern, tvärtom. Domstolen påpekade att den italienska 
lagstiftningen inte försöker finna någon balans mellan de konkurrerande rättigheterna och intressen 
som står på spel. Om den biologiska modern har beslutat att vara anonym, tillåter italiensk rätt inte 
ett barn som inte formellt erkändes vid födsel att därefter få tillgång till moderns identitet. Domstolen 
anser att de italienska myndigheterna inte har lyckats finna en balans och proportionalitet mellan de 
intressen som står på spel.
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I artikel 9c i Haagkonventionen framgår de fördragsslutande staternas ansvar att främja rådgivning 
i adoptionsfrågor och hjälp och stöd efter adoption. Haagkonventionen är inkorporerad i svensk rätt 
genom lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn 
och samarbete vid internationella adoptioner. 

I artikel 30 i Haagkonventionen framgår att en fördragsslutande stats behöriga myndigheter ska 
säkerställa att de upplysningar om barnets ursprung som myndigheterna innehar bevaras, i synnerhet 
vad avser uppgifter om föräldrarnas identitet samt sjukdomshistoria. Vidare framgår det att dessa 
myndigheter ska säkerställa att barnet eller dess ombud har tillgång till sådan information, under 
lämplig vägledning, i den utsträckning som lagen i staten medger det.

Rådgivande stöd

Förenta Nationerna (FN) har i Guidelines for Alternative Care of Children (Generalförsamlingens 
resolution 64/142) gett rekommendationer som rör adoptioner. I punkt 42 i detta dokument anges 
följande: When a child is relinquished or abandoned, States should ensure that this may take place in 
conditions of confidentiality and safety for the child, respecting his/her right to access information on 
his/her origins where appropriate and possible under the law of the State.

Tillämpningen av Haagkonventionen förtydligas i Haagsekretariatets skrift ”Guide to good practice”. 
Under avsnittet 9.2 Post-adoption services, framgår att centralmyndigheterna har en skyldighet att 
främja rådgivning och tjänster efter genomförd adoption. Staterna måste göra vad de kan utifrån sina 
resurser för att fullgöra denna skyldighet. 

Även i European Convention on the Adoption of Children (Reviderad 2008) finns artiklar med koppling 
till stödet vid ursprungssökning. Denna konvention kan ses som ett komplement till Haagkonventio-
nen.

Article 20 – Counselling and post-adoption services 
The public authorities shall ensure the promotion and proper functioning of adoption counselling and 
post-adoption services to provide help and advice to prospective adopters, adopters and adopted 
children. 

Article 21 – Training 
States Parties shall ensure that social workers dealing with adoption are appropriately trained in the 
social and legal aspects of adoption. 

Article 22 – Access to and disclosure of information 
3. The adopted child shall have access to information held by the competent authorities concer-
ning his or her origins. Where his or her parents of origin have a legal right not to disclose their 
identity, it shall remain open to the competent authority, to the extent permitted by law, to de-
termine whether to override that right and disclose identifying information, having regard to the 
circumstances and to the respective rights of the child and his or her parents of origin. Appropria-
te guidance may be given to an adopted child not having reached the age of majority. 

Special Commission on the practical operation of the Hague Convention of 29 May 1993 on Protec-
tion of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption (HCCH) arrangerar uppföljande 
konferenser rörande Haagkonventionen. 

Uppdrag att stödja genomförandet av och följa upp den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd - Delredovisning april 2020
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Vid 2010-års konferens antogs bl.a. punkt 29: It was recommended that receiving States and States 
of origin provide different forms of assistance and counselling for different stages of the child’s de-
velopment to adulthood, including preparation for origin searches and reunions of the adoptees with 
members of their biological families.

Vid 2015-års konferens antogs bl.a. punkt 21: The SC recommended that the possibility of a child 
searching for his or her origins be included in the counselling and preparation of the prospective 
adoptive parents. When an adopted child or an adult adoptee undertakes such a search, professional 
support at all stages is recommended.

Även i de avtal som ursprungsländerna tecknar med adoptionsorganisationerna i Sverige anges förut-
sättningen att de adopterade ska ha rätt till stöd, bland annat gällande ursprungssökning.

Källor med mera

• 1993-års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner: htt-
ps://www.regeringen.se/49c852/contentassets/9b6b30a13f104cd3b0c41ad21b470d2b/konven-
tion-om-skydd-av-barn-och-samarbete-vid-internationella-adoptioner 

• Access to origins: Panorama on legal and practical considerations, International Social Service/
International Reference Centre for the Right of Children Deprived of their Family (ISS/IRC), 2019: 
https://issuu.com/issirc/docs/tfb00031_access_to_origins_eng_web 

• Adoption – Handbok för socialtjänstens handläggning av internationella och nationel-
la adoptioner, Socialstyrelsen, 2014: https://www.mfof.se/download/18.7a15f94516e-
8e25421b19f55/1574946555442/adoption-handbok.pdf 

• Att utforska sitt ursprung: identitetsformande under adolescensen hos utlandsfödda adopterade: 
betydelsen av biologiskt och etniskt ursprung, Malin Irhammar, 1997

• European Convention on the Adoption of Children (Reviderad 2008): https://www.coe.int/en/web/
conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680084823

• Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihe-
terna (Europakonventionen): https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SWE.pdf

• Implementation Handbook for the Convention on the Right of the Child, UNICEF, reviderad 2002

• Intercountry adoption and search for origins: A guide for adoptees, ISS, 2018, tillgänglig på engel-
ska, franska och spanska: https://www.iss-ssi.org/images/News/ISS_GuideOrigins_ENG.pdf.

• Internationell adoption i Sverige – Politik och praktik från sextiotal till nittiotal, Cecilia Lindgren, 
Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor (MIA), 2010

• Internationella adoptionsfrågor 1993 års Haagkonvention (SOU 1994:137): https://filedn.com/ljd-
Bas5OJsrLJOq6KhtBYC4/forarbeten/sou/1994/sou-1994-137.pdf,

• ISS/IRC manual Responding to illegal Adoption – A Professional Handbook, 2015: https://issuu.
com/issirc/docs/iss_illegal_adoption_handbook

• Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen).

• Nationell adoption, handbok för socialtjänsten, Socialstyrelsen, 2020: https://www.socialstyrel-
sen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2020-2-6589.pdf

https://www.regeringen.se/49c852/contentassets/9b6b30a13f104cd3b0c41ad21b470d2b/konvention-om-skydd-av-barn-och-samarbete-vid-internationella-adoptioner
https://www.regeringen.se/49c852/contentassets/9b6b30a13f104cd3b0c41ad21b470d2b/konvention-om-skydd-av-barn-och-samarbete-vid-internationella-adoptioner
https://www.regeringen.se/49c852/contentassets/9b6b30a13f104cd3b0c41ad21b470d2b/konvention-om-skydd-av-barn-och-samarbete-vid-internationella-adoptioner
https://issuu.com/issirc/docs/tfb00031_access_to_origins_eng_web
https://www.mfof.se/download/18.7a15f94516e8e25421b19f55/1574946555442/adoption-handbok.pdf
https://www.mfof.se/download/18.7a15f94516e8e25421b19f55/1574946555442/adoption-handbok.pdf
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680084823
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680084823
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SWE.pdf
https://www.iss-ssi.org/images/News/ISS_GuideOrigins_ENG.pdf
https://filedn.com/ljdBas5OJsrLJOq6KhtBYC4/forarbeten/sou/1994/sou-1994-137.pdf
https://filedn.com/ljdBas5OJsrLJOq6KhtBYC4/forarbeten/sou/1994/sou-1994-137.pdf
https://issuu.com/issirc/docs/iss_illegal_adoption_handbook
https://issuu.com/issirc/docs/iss_illegal_adoption_handbook
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2020-2-6589.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2020-2-6589.pdf
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• Parlamentarisk utredning i Chile om internationella adoptioner: https://mfof.se/nyhetsarkiv/nyhe-
ter/2020-05-20-parlamentarisk-utredning-i-chile-om-internationella-adoptioner.html

• Specialkonferenser som Haagsekretariatet (HCCH) anordnat: https://assets.hcch.net/docs/
33b9a395-d091-49b8-8f54-f2247d561abd.pdf

• The best interest of the Child in Intercountry Adoption, Nigel Cantwell, UNICEF 2014.

• The Implementation and Operation of the 1993 Hague Intercountry Adoption Convention, Guide 
No. 1. Guide to good practice, Hauge Conference on Private International Law (HCCH): https://
assets.hcch.net/docs/bb168262-1696-4e7f-acf3-fbbd85504af6.pdf

• Vägledning vid alternativ vård av barn, Förenta Nationerna (FN): https://www.unicef.org/protec-
tion/alternative_care_Guidelines-English.pdf

• Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter (Ds 2019:23): 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/11/
vagledning-vid-tolkning-och-tillampning-av-fns-konvention-om-barnets-rattigheter/

https://mfof.se/nyhetsarkiv/nyheter/2020-05-20-parlamentarisk-utredning-i-chile-om-internationella-adoptioner.html
https://mfof.se/nyhetsarkiv/nyheter/2020-05-20-parlamentarisk-utredning-i-chile-om-internationella-adoptioner.html
https://assets.hcch.net/docs/33b9a395-d091-49b8-8f54-f2247d561abd.pdf
https://assets.hcch.net/docs/33b9a395-d091-49b8-8f54-f2247d561abd.pdf
https://assets.hcch.net/docs/bb168262-1696-4e7f-acf3-fbbd85504af6.pdf
https://assets.hcch.net/docs/bb168262-1696-4e7f-acf3-fbbd85504af6.pdf
https://www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines-English.pdf
https://www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines-English.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/11/vagledning-vid-tolkning-och-tillampning-av-fns-konvention-om-barnets-rattigheter/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/11/vagledning-vid-tolkning-och-tillampning-av-fns-konvention-om-barnets-rattigheter/
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Motiv att söka sitt ursprung
Som adopterad har man band till minst två familjer och två länder och kan alltså sägas ha två ur-
sprung. Om inte adoptionen skett i samband med oegentligheter, fanns anledningar till att de biologis-
ka föräldrarna inte kunde ta hand om barnet och anledningar till att adoptivföräldrarna ville adoptera 
ett barn. Genom alla inblandades olika livsöden och val kom adoptionen till stånd och blir en del av 
den adopterades identitet.

Att söka sitt ursprung kan innebära olika saker. Alltifrån att söka information om sin livshistoria i sina 
adoptionsdokument, göra en återresa för att besöka platser som är en del av familjehistorien, till att 
träffa biologiska föräldrar, släktingar eller andra personer som varit betydelsefulla för den adopterade. 
Motivet kan även handla om att få vetskap om det finns ärftliga sjukdomar i släkten. Det kan också 
vara ett inre utforskande av tankar, känslor och funderingar kring hur adoptionserfarenheten påverkar 
hur man mår och har det idag. Sammantaget kan sökandet vara ett led i byggandet av den adoptera-
des identitet, exempelvis att få svar på varifrån intressen och personlighetsdrag härstammar eller att 
förstå sig själv bättre.

Viktiga förberedelser

Att besluta sig för att söka efter sin biologiska familj är ett stort steg. Det är en oförutsägbar resa, 
både vad gäller utfallet såväl som tidsrymden och som kostar på både psykiskt som ekonomiskt. 
Oavsett hur det går tycker de flesta att de lärt känna sig själv bättre och att det varit en berikande 
erfarenhet. 

Det är viktigt att fundera igenom motiven för ursprungssökningen och vad man vill uppnå. Om ny 
information upptäcks och eller sökandet leder till ett möte med den biologiska familjen kommer det 
att förändra den adopterades liv. Det kan också vara bra för den adopterade att fundera över hur det 
skulle kännas att snabbt hitta familjen, kontra att sökandet drar ut på tiden eller att det inte är möjligt 
överhuvudtaget. Och hur det skulle vara att hitta familjen och nekas att träffa den, eller att upptäcka 
obehaglig information om sin bakgrund eller att oegentligheter begåtts i samband med adoptionen.

Kanske finns det inte någon ”bästa tid” att söka men många som har sökt säger att det kan vara bra 
att undvika tider då livet är besvärligt. Innan den adopterade sätter igång sökandet av sitt ursprung, är 
det några viktiga frågor som hen bör ägna tillräcklig tid att reflektera över och besvara:

• Vad är det som gör att jag vill söka just nu?

• Vilka förväntningar har jag?

• Vilka farhågor har jag?

• Är jag redo att få veta vad som hände mig då jag var liten?

• Är jag beredd på att jag inte kan veta om och när jag får svar?

• Vem/vilka kan jag prata med om mitt sökande?

• Vilken relation skulle jag vilja ha till min biologiska familj, ifall jag skulle hitta den?
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Vikten av stöd
Att som adopterad söka sitt ursprung helt på egen hand avråder vi ifrån. Man kan möta många på-
frestande utmaningar och hinder på vägen, exempelvis att inte få tag i alla tillgängliga handlingar som 
rör adoptionen, där språkliga- och kulturella barriärer försvårar arbetet; upptäckten av att oegentlighe-
ter begåtts i samband med adoptionen; att ursprungsfamiljen inte går att hitta; eller att den biologiska 
familjen inte vill bli kontaktad. 

Stöd i olika former av adoptivföräldrar, familj, vänner och professionella är värdefullt under hela 
sökprocessen. Adopterade bör känna och veta att de kontrollerar förloppet och att närstående och 
professionella finns där för att stödja dem under processen.

MFoF:s rekommendation är att använda myndighetskontakter under sökprocessen, där detta är möj-
ligt.

Adoptivföräldrarnas roll

För adopterade är det betydelsefullt om de har stöd av adoptivföräldrarna när det gäller ursprungs-
sökning. Man kan betrakta frågan om ursprungssökning som en sak som inleds redan när de blivande 
adoptivföräldrarna väljer land och en process som fortsätter under hela adoptionsprocessen. Utifrån 
konventionstexterna har adoptivföräldrar en skyldighet att ge barnet den information som finns till-
gänglig och som kan hjälpa barnet att få veta sitt ursprung och sin identitet.

Adoptivföräldrar bör tidigt i adoptionsprocessen komma fram till ståndpunkten att kunskap om 
barnets ursprung och identitet inte ska ses som ett hot eller att det ska försvaga deras relation med 
barnet, utan att det snarare kan stärka banden dem emellan. Det önskvärda är att adoptivföräldrar ser 
och värdesätter biologiska föräldrars betydelse för barnets identitet.

För vuxna adopterade är det värdefullt om de kan prata om ursprungssökningen med adoptivföräld-
rarna. De kan ha mer information om adoptionen utöver den som finns i adoptionsdokumenten. Det 
kan också vara en berikande gemensam erfarenhet att tillsammans forska kring den adopterades 
ursprung och bakgrund.

Adoptivföräldrar förhåller sig på olika sätt till att deras barn har andra föräldrar. En del tänker att det 
bara är en tidsfråga när deras barn ska börja söka och ser fram emot det medan andra kanske hopp-
as att det aldrig ska ske. Oavsett förhållningssätt har de flesta adoptivföräldrar blandade känslor inför 
att deras barn söker sina biologiska föräldrar. 

Det är vanligt att adoptivföräldrar kan vara rädda för att deras barn ska bli sårade. De kan oroa sig för 
vad det skulle innebära om de biologiska föräldrarna t.ex. inte vill ha kontakt eller om de skulle ha en 
mycket svår livssituation. Det är också vanligt att adoptivföräldrar kan vara oroliga för att hamna ut-
anför och rädda att de ska bli mindre viktiga om barnet hittar sina biologiska föräldrar. Tankar på den 
biologiska familjen kan också väcka tankar och känslor kring egen oförmåga att föda barn.

En del adoptivföräldrar kan behöva tid att reagera och vänja sig vid tanken att deras barn ska söka 
upp sina andra föräldrar. Det kan vara till hjälp för dessa om de får ta del av planerna och få bekräftel-

se på sin betydelse som föräldrar.
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Ta hjälp av personer med kunskap inom 
adoptionsområdet 

• Adoptionsorganisationer, adoptivföräldrars- och adopterades föreningar kan bl.a. erbjuda föräld-
ragrupper, temakvällar, barn- och ungdomsverksamheter (öppen förskola, läger m.m.), kontakter 
med ursprungsländer, återresor med mera. https://mfof.se/internationella-adoptioner/att-soka-
sitt-ursprung/organisationer-och-natverk-for-adopterade.html

• De tre nuvarande adoptionsorganisationerna, Adoptionscentrum (AC), Barnen Framför Allt – 
Adoptioner (BFA- A) och Barnens Vänner (BV), har alla arbetat länge med stöd till adopterade som 
söker sitt ursprung. De har ett nätverk av kontaktpersoner i de länder som organisationerna är 
eller har verksamma i och som i vissa fall mot en avgift kan hjälpa till vid återföreningar. Nedan 
listas de länder organisationerna i dagsläget har auktorisation att förmedla adoptioner ifrån.

• AC: Colombia, Filippinerna, Indien, Kina, Lesotho, Madagaskar, Panama, Serbien, Sydafrika, 
Sydkorea, Taiwan, Thailand, Vietnam och Zambia.

• BFA-A: Indien, Litauen, Taiwan, Thailand, Tjeckien och Ungern.

• BV: Kina, inklusive Hongkong och Taiwan.

• Kommunens socialtjänst har en skyldighet att bistå med hjälp i samband med ursprungssök-
ning. Socialtjänsten arbetar i dessa ärenden med stöd av socialtjänstlagen samt föräldrabalken. 
Stödet kan exempelvis innehålla ekonomiskt bistånd, myndighetskontakter och personligt stöd. 
Om kommunen inte beviljar ansökan, ska sökanden få en besvärshänvisning, med möjlighet att 
överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

• MFoF har ett pilotprojekt under 2020 och 2021 där myndigheten ska ge individuellt stöd till 
adopterade som söker sitt ursprung. Här är en länk till anmälningsformuläret: https://mfof.se/
download/18.76f8a05e16faf0319723a9a4/1580722200173/Ansökningsformulär%20ursprungs-
sökning_20200203.pdf

• Utrikesdepartementet och dess ambassader och konsulat kan vara behjälpliga med information: 
https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/

https://mfof.se/internationella-adoptioner/att-soka-sitt-ursprung/organisationer-och-natverk-for-adopterade.html
https://mfof.se/internationella-adoptioner/att-soka-sitt-ursprung/organisationer-och-natverk-for-adopterade.html
https://mfof.se/download/18.76f8a05e16faf0319723a9a4/1580722200173/Ansökningsformulär ursprungssökning_20200203.pdf
https://mfof.se/download/18.76f8a05e16faf0319723a9a4/1580722200173/Ansökningsformulär ursprungssökning_20200203.pdf
https://mfof.se/download/18.76f8a05e16faf0319723a9a4/1580722200173/Ansökningsformulär ursprungssökning_20200203.pdf
https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/
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Sökprocessen i fyra steg 
När den adopterade övervägt frågan och landat i beslutet att söka sitt ursprung, kan det vara klokt att 
tänka på sökandet som en process i fyra steg:

1. Samla information om familjen. 

2. Analysera handlingarna. 

3. Söka familjen. 

4. Kontakta familjen. 

En del väljer att ta alla steg så fort det går medan andra behöver pausa mellan varje del. Det kan ock-
så vara tillräckligt att bara ta de första tre stegen.
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Steg 1 - Samla information 
om familjen
Vid en adoption får adoptivföräldrarna dokumentation om barnet, barnets bakgrund och adoptionen. 
Det finns också dokumentation från kommunens utredning om adoptivföräldrarna och deras lämplig-
het att adoptera. Dessa handlingar kallas tillsammans adoptionsdokument.

Dokumentation som ska finnas om adoptivföräldrarna är en medgivandeutredning (tidigare kallad 
hemutredning).Det kan också finnas en adoptionsutredning och dokument som rör själva adoptionen, 
i de fall adoptionen beslutats av svensk domstol. Ibland finns det också uppföljningsrapporter som 
beskriver hur adoptivbarnet utvecklas och har det hos adoptivföräldrarna.

Vilken information som finns bevarad beror på de bakomliggande omständigheterna och de regler 
som gällde vid övergivande av barn i ursprungslandet vid tidpunkten för adoptionen. Även rutinerna 
vid den institution som tog emot adoptivbarnet och personalens möjlighet till och inställning till doku-
mentation av barnets bakgrund har betydelse i sammanhanget. De dokumenterade uppgifterna kan 
också behöva läsas med viss skepsis, då de kan vara fabricerade för att skydda barnet eller föräldrar-
na.

Det som alltid ska finnas är ett adoptionsbeslut fattat i Sverige eller ursprungslandet. Från ursprungs-
landet finns vanligtvis en social och en medicinsk rapport som handlar om adoptivbarnet före adop-
tionen. Ibland finns också födelsebevis, kopia på pass, foton och ansökan om svenskt medborgar-
skap. Det kan också finnas brev eller något föremål från den person som överlämnade barnet. Utöver 
den skriftliga dokumentationen kan adoptivföräldrar ha fått annan information om adoptivbarnet och 
dennes bakgrund. Det kan till exempel vara information som de fått när de träffade omsorgspersoner 
som tog hand om barnet före adoptionen. 

Rätten att få veta

Adopterades rätt till information om sin bakgrund är en viktig princip i barnkonventionen och i Haag-
konventionen. Varje land har sina bestämmelser för vilken information som ska bevaras och vilken 
information som lämnas ut till enskilda. Möjligheten att ta del av information kan begränsas av att 
modern/föräldrarna skyddas av sekretess, myndigheters beslut eller att den adopterade måste ha 
uppnått en viss ålder för att kunna få del av information. 

Utvecklingen i stort i världen och under den senare tiden har gått mot en mer flexibel hållning när det 
gäller sekretessfrågan om adoptivbarnets bakgrund, där barnets rätt till sitt ursprung uppvärderats i 
förhållande till biologiska föräldrarnas rätt till integritet. Fler ursprungs- och mottagarländer erkänner 
nu adopterades rätt till sitt ursprung. (Access to origins: Panorama on legal and practical considera-
tions, International Social Service/International Reference Centre for the Right of Children Deprived of 
their Family (ISS/IRC), 2019: https://issuu.com/issirc/docs/tfb00031_access_to_origins_eng_web

Vad gäller i ursprungsländerna?
För att ta del av vilka lagar och regler som gäller vid ursprungssökning i ett visst land, kan vägledning 
fås av Haagsekretariatets (HCCH) lista över länders ackrediterade myndigheters profiler: https://www.
hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=6221&dtid=42

https://issuu.com/issirc/docs/tfb00031_access_to_origins_eng_web
https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=6221&dtid=42
https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=6221&dtid=42
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Även ISS/IRC publicerade material, Access to origins: Panorama on legal and practical considerations, 
innehåller information om olika länders regelverk: https://issuu.com/issirc/docs/tfb00031_access_to_
origins_eng_web

De svenska adoptionsorganisationerna hade under 2019 auktorisation att arbeta med internationell 
adoptionsförmedling i 25 länder. 24 är anslutna till FN:s barnkonvention (BK i tabellen nedan). 22 är 
anslutna till 1993 års Haagkonvention (HK i samma tabell). Tabellen återfinns på sidan 28 i MFoF:s 
årsredovisning för 2019: https://mfof.se/download/18.114ed7c617085944129ce3/1582805091835/
%C3%85rsredovisning%202019_webbversion.pdf

I länder där biologiska föräldrar har rätt att vara anonyma, kan det vara möjligt att inleda en rätts-
process om exempelvis barninstitutionen vägrar att lämna ut handlingarna, men i vissa lägen kan 
det vara bättre att försöka hitta en överenskommelse. Den adopterade kan exempelvis få tillgång till 
information om de biologiska föräldrarnas ålder; hälsostatus; sociala situation; och orsaken bakom 
att barnet lämnades för adoption. 

Vad gäller i Sverige?
Huvudregeln i Sverige är att all offentlig förvaltning ska kunna granskas. Offentlighetsprincipen är en 
grundläggande princip i svensk demokrati. En del uppgifter behöver dock hållas hemliga, som käns-
liga uppgifter om enskildas personliga förhållanden. Därför finns skyddsregler i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) (OSL). Lagen innehåller bestämmelser om vilken sekretess som ska gälla 
för olika myndigheter och olika uppgifter. Sekretess gäller vanligtvis inte gentemot den person som 
uppgifterna rör. När någon begär ut uppgifter som skyddas av sekretess ska en prövning göras.

Den adopterade ska få ta del av de handlingar som rör honom eller henne i det egna adoptionsären-
det. Dessutom ska den adopterade kunna ta del av handlingar som generellt avser förmedlingsverk-
samheten i hans eller hennes ursprungsland under den period då adoptionen förmedlades.

Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte 
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (26 
kap. 1 § OSL)

Sekretessen hindrar inte att uppgifter lämnas till en person som uppnått myndig ålder, om det gäller 
förhållanden av betydelse för att denne ska få veta vilka hennes eller hans biologiska föräldrar är (26 
kap. 8 § OSL). Även en omyndig person kan få ut handlingar efter socialnämndens prövning. 

Om en adopterad person begär ut uppgifter om adoptivföräldrarnas personliga förhållanden under 
medgivandeutredningen ska socialnämnden bedöma om det står klart att adoptivföräldrarna eller 
deras närstående inte lider men av att uppgifterna lämnas ut.

Sekretess gäller hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) i ärende om interna-
tionella adoptionsfrågor för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den 
enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. (26 kap. 13 § OSL). 
 
Motsvarande sekretess gäller för handlingar som lämnats över till MFoF för förvaring enligt 8 b § 
tredje stycket lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling (LIA).

En adoptionsorganisation är skyldig att dokumentera förmedlingsverksamheten. Dokumentationen 
ska utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärenden samt faktiska omständigheter och händelser av 
betydelse (8 b § LIA). Bakgrunden till att adoptionsorganisationerna ålagts en dokumentationsskyl-
dighet är att den adopterade ska kunna söka sitt ursprung och också få kännedom om omständighet-
erna kring adoptionen (Internationella adoptionsfrågor, prop. 2003/04:131 s 83).

https://issuu.com/issirc/docs/tfb00031_access_to_origins_eng_web
https://issuu.com/issirc/docs/tfb00031_access_to_origins_eng_web
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Av 8 c § LIA, framgår att den enskilde som berörs av handlingar som förvaras hos en adoptionsorga-
nisation på begäran av denne, så snart som möjligt, ska tillhandahållas efterfrågade handlingar för 
läsning eller avskrivning på stället eller i avskrift eller kopia, om det inte kan antas att en annan enskild 
person lider men. 

Frågor om utlämnande prövas av den som ansvarar för handlingarna. Anser denne att någon hand-
ling eller en del av en handling inte bör lämnas ut ska han eller hon genast med eget yttrande över-
lämna frågan till MFoF för prövning.

Ovanstående innebär att sekretessen hos adoptionsorganisationerna och MFoF är svagare än den 
som gäller inom socialtjänsten.

En allmän handling ska på begäran lämnas ut till den som önskar ta del av den, genast eller så snart 
som möjligt (2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen (TF)).

Sökvägar för att hitta adoptionsdokument

Adoptivföräldrarna har ett ansvar att bevara adoptionsdokumentation för sitt barn. Dokument kan 
också finnas hos de myndigheter och organisationer i Sverige och i ursprungslandet som medver-
kat till adoptionen. Var man kan hitta dokument beror var och när adoptionen skedde och vem som 
förmedlade adoptionen. 

Kommunen
Socialnämnden i kommunen där adoptivföräldrarna bodde vid tidpunkten för adoptionen.

Adoptionsorganisationer
Adoptionsorganisationerna bevarar handlingar för de adoptioner som de förmedlat.

Verksamma adoptionsorganisationer idag

• Adoptionscentrum (AC) https://www.adoptionscentrum.se/

• Barnen Framför Allt - Adoptioner, (BFA-A) https://www.bfa.se/

• Barnens Vänner - internationell adoptionsförening, (BV) http://www.bvadopt.se/

Riksarkivet
Vid adoptioner som förmedlats av tidigare verksamma adoptionsorganisationer, eller av Socialstyrel-
sen (före 1979), finns handlingar hos Riksarkivet. https://riksarkivet.se/

Privata adoptioner
Många adoptioner har genomförts utan någon förmedlingshjälp. Det var framför allt vanligt under 
1960 och 70-talen. Ibland var det personer som hjälpte flera familjer att adoptera, så kallad privat 
förmedling. Det kan finnas viss information bevarad om sådan förmedling. MFoF förvarar inte dessa 
handlingar, men man kan kontakta myndigheten för rådgivning.

Domstol
Tingsrätten på den ort där adoptivföräldrarna bodde vid tiden för adoptionen kan ha fattat beslut om 
adoptionen och kan ha handlingar i ärendet.

Myndighet som godkänt adoptionen
En del utländska adoptionsbeslut har godkänts i Sverige och då kan dokumentation finnas på den 
myndighet som fattade beslutet eller hos Riksarkivet.

https://www.adoptionscentrum.se/
https://www.bfa.se/
http://www.bvadopt.se/
https://riksarkivet.se/
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På Riksarkivet https://riksarkivet.se/ förvaras beslut fattade av Justitiedepartementet (1972-76), 
Socialstyrelsen (1977- 30 juni 1981) och Nämnden för Internationella Adoptioner (1 juli 1981 – 31 dec 
2004). 

Beslut som fattats av Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor (1 jan 2005 – 31 dec 2015) 
finns hos MFoF. 

Skatteverket
I folkbokföringsregistret för den adopterade finns uppgift om vilken kommun som var den adoptera-
des första vistelsekommun. I folkbokföringsregistret kan det också finnas uppgifter om den adopte-
rades ursprungsfamilj om de är kända. Skatteverket har hand om folkbokföringen sedan 1 juli 1991. 
Dessförinnan var det Svenska kyrkans församlingar som ansvarade för uppgiften. Samtliga kyrko-
bokföringshandlingar som före 1991 fanns inom kyrkan har överförts till regionala arkivmyndigheter, 
vanligen landsarkiv. Kontaktuppgifter för landsarkiv/stadsarkiv och Riksarkivet finns på Riksarkivets 
webbplats https://riksarkivet.se/. Det finns beställningsformulär på webbsidan där man kan lägga sin 
beställning.

Migrationsverket
Före 1991 behövde adoptivföräldrar ansöka om svenskt medborgarskap för sina adoptivbarn. I med-
borgarskapsakten, som finns hos Migrationsverket, kan det därför finnas uppgifter om adoptionen. 

I ursprungslandet
I ursprungslandet kan det finnas dokumentation hos myndigheter, domstolar, barnhem och organisa-
tioner. 

https://riksarkivet.se/
https://riksarkivet.se/
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Steg 2 - Analysera 
handlingarna
Om den adopterade själv inte behärskar adoptionshandlingarnas språk, behöver dessa översättas av 
en kompetent översättare. Den adopterade kan också behöva hjälp med att bedöma hur långt man 
möjligtvis kan nå med den tillgängliga informationen. Uppgiften att adoptivbarnet hittades övergiven 
utan någon dokumentation om barnets föräldrar, är exempel på en uppgift som definitivt försvårar 
möjligheterna att kunna hitta de biologiska föräldrarna.

Den dokumenterade informationen kan bara berätta en liten del av den adopterades historia. Vad 
som dokumenterats beror på vem som skrev och i vilket kulturellt och historiskt sammanhang den 
personen var yrkesverksam. Dokumentation har ofta skrivits för att ge underlag för ett adoptionsbe-
slut, men det förekommer också att någon verkligen försökt skriva för att barnet i en framtid ska få 
kunskap om sin bakgrund.

Det kan vara bra att läsa dokumenten med ett öppet sinne, där man inte kan veta om texten är korrekt 
eller inte. I alla händelser så kan dokumenten aldrig ge mer än en aning om de livsöden och händelser 
som ligger bakom adoptionen.

Skälen till att föräldrar lämnar barn kan vara sociala och/eller ekonomiska svårigheter eller hälso-
problem. Därtill tillkommer de barn som utan sina föräldrars samtycke berövats sin ursprungsfamilj, 
genom olika typer av oegentligheter och brottslighet. Föräldrar i utsatta situationer kan ha utsatts för 
påtryckningar eller blivit lurade att tro att deras barn ska få bo på internat och erbjudas utbildning. 
Barn kan också ha blivit stulna eller kidnappade. Därefter kan handlingar ha fabricerats så att det 
framstår som att barnet är föräldralöst och tillgängligt för adoption.

Vid misstanke om att övergrepp begåtts mot ett barn utomlands i samband med adoption, kan den 
som har förstahandsuppgifter om det individuella fallet kontakta Internationella åklagarkammaren 
samt Polisens Nationella operativa avdelning (NOA).

Hur t.ex. en ekonomisk utsatt familj eller en ensamstående förälder beskrivs beror på det allmänna 
synsättet då dokumenten skrevs. Det beror också på inställningen hos den person, t.ex. domare, soci-
alarbetare eller polis, som formulerade texten.

De som lämnar barn för adoption döljer ibland information för att skydda sig eller någon annan. Det 
har varit vanligt, både i Sverige och utlandet, att man trott att det skulle vara bättre för barn att slippa 
veta vilka svårigheter som låg bakom att barnet lämnades bort för adoption. Förståelsen för att det är 
betydelsefullt att bevara information har blivit större med åren.

Om den adopterade får möjlighet att läsa adoptivföräldrarnas medgivandeutredning, eller hemutred-
ning som det tidigare kallades, kan det ge en bild av vad man på den tiden ansåg att barn behövde 
och vad som krävdes för att bli adoptivförälder.

Adoptionsdokumenten handlar om händelser som ligger flera år tillbaka i tiden. Den information som 
rör den adopterades bakgrund är skriven i ett annat land och i en annan kultur. Därför är det viktigt att 
försöka sätta informationen i sitt historiska och kulturella sammanhang. 

För att få en övergripande kunskap om adoptionsverksamheten i den världsdel och det land där adop-
tionen skedde, kan MFoF rekommendera boken Internationell adoption i Sverige - Politik och praktik 
från sextiotal till nittiotal av Cecilia Lindgren.
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Kunskap om ursprungslandet och förhållandena där, både historisk och i nutid, är överlag värdefulla i 
sammanhanget. Utrikespolitiska institutet har lättillgänglig information om alla världens länder under 
sin länk kallad Landguiden, https://www.ui.se/landguiden/

Man kan också kontakta ursprungslandets ambassad och för vissa länder finns det kulturföreningar 
eller föreningar för adopterade.

När oegentligheter i samband med adoptionen upptäcks får detta mycket starka psykologiska följder 
för den enskilde och de berörda. En ilska kan väckas och den enskilde kan genomgå en ny sorgepro-
cess. Adoptivföräldrar kan även tyngas av ansvar och skuld. I denna situation kan familjemedling vara 
en lämplig åtgärd, eller upprättandet av en stödgrupp och anpassat uppföljande psykologstöd. 

https://www.ui.se/landguiden/
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Steg 3 - Söka familjen
När all tillgänglig information insamlats, eventuella översättningar är gjorda och materialet analyse-
rats, är det dags att ta ställning till nästa steg, sökandet efter den biologiska familjen. Det kan också 
handla om sökandet efter andra tidiga omvårdnadspersoner som varit betydelsefulla för den adopte-
rade. Att ta detta steg är att gå in i en ny fas av sökande. Vanligtvis sker det mesta av sökandet i detta 
steg i ursprungslandet. 

Vid återresa är det en stor fördel om den adopterade behärskar språket som talas i landet, men om 
så inte är fallet kan det vara nödvändigt med tolk för att hantera såväl språkförbistringen som kultu-
rella koder. Det är också en fördel om man har möjlighet att ta hjälp av någon som har kunskaper om 
eftersökning och vet hur systemet fungerar i ursprungslandet. Eftersom man i detta skede inte vet 
livssituationen för de personer man söker är det också viktigt att sökandet sker med försiktighet.

Framöver är det möjligt att detta metodstöd kommer att kunna innehålla ett avsnitt av anonymiserade 
ursprungssökningar, som MFoF:s pilotprojekt varit delaktiga i och som kan visa på utmaningar och 
möjligheter som adopterade kan möta vid ursprungssökningar.

Förutom att ta hjälp av de resurser som omnämns under rubriken Ta hjälp av personer med kunskap 
inom adoptionsområdet, finns litteratur och övrig media som tar upp adopterades erfarenheter vid 
ursprungssökning.

Sökvägar

Centralmyndigheten i landet som ansvarar för adoptionsfrågor, kan vara behjälpliga för rådfrågning 
och i vissa fall för stöd vid ursprungssökning. Vid misstankar om att oegentligheter eller brottslighet 
förekommit i samband med adoptionen, bör landets centralmyndighet kunna ge vägledning.

På HCCH:s webbplats hittar man centralmyndigheterna för medlemsländer anslutna till Haagkonven-
tionen: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=69

Till centralmyndigheten för det enskilda landet, kan myndigheter och i de flesta fall även den adopte-
rade vända sig för stöd vid ursprungssökning.

HCCH har även en webbplats med en lista på länders ackrediterade myndigheter och som beskriver 
hur de organiserat arbetet med internationella adoptioner och hur arbetet bedrivs: https://www.hcch.
net/en/publications-and-studies/details4/?pid=6221&dtid=42

Non Governmental Organisations (NGO:s) och enskilda utredare arbetar med att bistå adopterade vid 
ursprungssökning. Innan man anlitar dessa är det viktigt att göra en grundlig bakgrundskontroll, för-
söka komma i kontakt med andra som anlitat dem tidigare och att se till att det avtal som upprättas 
kring sökuppdraget tydligt beskriver agentens åtaganden, kostnaderna för dessa och att betalning-
arna kan skötas på ett säkert sätt. Alla som bistår adopterade vid ursprungssökning bör åtminstone 
känna till de internationella principer och den etik som hör ihop med konventionerna inom adoptions-
området.

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=69
https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=6221&dtid=42
https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=6221&dtid=42
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Sociala medier, som facebook, WhatsApp och YouTube, kan upplevas som en enkel och smidig 
sökväg, men de har sina baksidor. Vid användandet av dessa kanaler kan alla inblandade känna en 
viss misstänksamhet över om det är en bedragare som falskeligen utger sig för att vara anhörig. 
Adopterade och de biologiska föräldrarna eller övrig släkt kan också hamna i utmanande och riskabla 
situationer om deras möten sker i avsaknad av professionellt stöd och utan förberedelser, där pri-
vatlivets skydd och den personliga integriteten kan hotas. Särskilt utsatt är de biologiska mödrarna 
utifrån religiösa eller kulturella aspekter.

DNA-sökning erbjuds idag av flera privata aktörer, som mot en avgift kan söka efter anhöriga till den 
adopterade. Vanligtvis går det till så att man beställer hem ett test och sedan skickar tillbaka ett saliv-
prov som undersöks. Därefter kan arvsmassan jämföras mot olika databaser, och om någon biolo-
gisk släkting också har lämnat sitt DNA uppstår en matchning och man kan då kopplas ihop.  

Vid denna sökväg finns inte risken för bedragare och den adopterade har kontroll på förloppet, men 
det kan få samma negativa konsekvenser som sökandet via sociala medier. Exempelvis om den 
adopterade får en matchning och kontaktar en släkting till den biologiska modern, som inte har kän-
nedom om den genomförda adoptionen. 

Vid val av denna sökväg bör man först undersöka företagets etik, dess professionalism och vilken 
täckning och effektivitet deras databas har. Här ingår exempelvis hur de hanterar personlighetskäns-
ligt material; öppenheten kring kostnaderna; hur länge de varit aktiva; företagets rykte och tillgång på 
stöd vid genetisk ”träff” med biologisk släktingar.

Korea Adoption Services (KAS) informerar på sin webbplats om möjligheten (Bl.a. för adopterade till 
Sverige) med DNA-sökning från 1 januari 2020.

https://www.kadoption.or.kr/en/board/board_view.jsp?bcode=41_7&no=119&fbclid=IwAR2_ma2x-
BeT6kvfsH_EDf4H__GzlXn2wuQ6cCMHu73P7nv7Bwjssi_gcWqs

Specifik kontaktinformation med mera för vissa länder

Brasilien 
Det statliga organ i Brasilien som har ansvar för att kommunicera med adopterade och att söka efter 
biologiska familjemedlemmar heter Autoridade Central Administrativa Federal (ACAF). ACAF ligger 
under myndigheten Ministério da Justiça e Segurança Pública (Ministry of Justice and Public Securi-
ty).  

Mer information finns på myndighetens hemsida: https://www.justica.gov.br/sua-protecao/coopera-
cao-internacional/acaf

Adopterade kan lämna in en ansökan till ACAF som därefter påbörjar arbetet med att begära ut 
dokumentation och lokalisera biologiska familjemedlemmar. Ansökningsformuläret mejlas till ACAF. 
Bilagor bör skickas i PDF-format. 

I de fall biologiska familjemedlemmar lokaliseras kommer kontaktuppgifter till dessa enbart att läm-
nas ut till den adopterade om familjemedlemmarna samtycker till detta.

Information och kontaktuppgifter finns att läsa på ansökningsblanketten ”Solicitação de acesso a in-
formações sobre origem biológica de adotado por residente no exterior”, som finns på webbplatsen: 
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/adocao-internacional/formulari-
os

https://www.kadoption.or.kr/en/board/board_view.jsp?bcode=41_7&no=119&fbclid=IwAR2_ma2xBeT6kvfsH_EDf4H__GzlXn2wuQ6cCMHu73P7nv7Bwjssi_gcWqs
https://www.kadoption.or.kr/en/board/board_view.jsp?bcode=41_7&no=119&fbclid=IwAR2_ma2xBeT6kvfsH_EDf4H__GzlXn2wuQ6cCMHu73P7nv7Bwjssi_gcWqs
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/acaf
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/acaf
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/adocao-internacional/copy_of_FormulrioDireitoOrigemVERSAOFINALAprovada01.11.2019.docx
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/adocao-internacional/copy_of_FormulrioDireitoOrigemVERSAOFINALAprovada01.11.2019.docx
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/adocao-internacional/formularios
https://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/adocao-internacional/formularios
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Brasilien har för avsikt att översätta hela informationsdokumentet Resolution nº 19/2019 till engelska.

Vid frågor kan dessa ställas till ACAF som nås på telefon: +55(61)20257672 eller mejl: acaf@mj.gov.br

Bulgarien 
Lagstiftningen i Bulgarien gör det idag indirekt förbjudet med ursprungssökning i landet. En bulgarisk 
domstol kan göra undantag i specifika ärenden och bryta mot sekretessen om anledningen grundar 
sig i tungt vägande medicinska skäl. Under våren 2019, har bulgarisk domstol gjort en sådan medi-
cinsk prövning och tillstyrkt handläggning av ärendet. Enligt bulgarisk media är domen prejudiceran-
de.

Chile 
Chile har ett program där den adopterade själv kan kontakta centralmyndigheten i Chile för att begära 
assistans i spårandet av sitt ursprung i Chile. Om den adopterade är omyndig, kan adoptivföräldrarna 
representera honom/henne i de efterföljande administrativa och rättsliga åtgärder som ingår i deras 
program. Ett aktivt stöd erbjuds, som inkluderar ett sökande av den adopterades moder och där lämp-
liga förberedelser görs inför ett möte mellan barnet och modern. Se www.sename.cl 

På följande länk finns information om deras program (spanska): https://www.sename.cl/web/index.
php/preguntas-frecuentes-programa-busqueda-de-origenes/

Länk till webbplatsen vid anmälan om att få ta del av deras stöd: http://medusa.sename.cl/buscan-
doorigenes/Home.aspx?changeidioma=en 

Filippinerna
Inter-Country Adoption Boards (ICAB): https://www.icab.gov.ph/

Checklista på vad man behöver skicka in för att få ta del av deras olika typer av stödinsatser: https://
www.icab.gov.ph/download/post_adoption_services/ICAB-PAS-Checklist-Form-2.pdf 

Indien
I det senaste regleringsdokumentet ”Adoption Regulations 2017”, avsnitt 44 (Root Search) som åter-
finns på webbsida: http://cara.nic.in/PDF/Regulation_english.pdf, kan den adopterade vända sig direkt 
till den indiska ambassaden i sitt land, med en begäran om bistånd i att söka sitt ursprung.

Jamaica 
Jamaica har i sin lagstiftning tydliga skrivningar om att den adopterade inte har rätt till uppgifter om 
sin bakgrund, sitt ursprung.

Kina
Landets centralmyndighet heter China Centre for Children´s Welfare and Adoption (CCCWA) med 
webbplatsen: http://cccwaen.mca.gov.cn/article/AboutUs/c/index2015.shtml

Genom Ministry of Civil Affairs (MCA) har företaget Bridge of Love for Adoption Service (BLAS) fått an-
svar för att organisera, koordinera och genomföra resor för adopterade och deras familjer som söker 
den adopterades ursprung: http://cccwaen.mca.gov.cn/article/Travelling/201407/20140700664576.
shtml

(Hongkong), International Social Service (ISS) Hong Kong Branch: http://www.isshk.org/en/

Sri Lanka 
Sri Lanka har gjort en överenskommelse med bl.a. centralmyndigheter i Europa om att Sri Lankan 
Central Adoption Authority ska kunna bistå vid ursprungssökning: https://mfof.se/sarskilda-inne-
hallssidor/protocol-search-of-origins-process-in-sri-lanka.html

mailto:acaf@mj.gov.br
http://www.sename.cl
https://www.sename.cl/web/index.php/preguntas-frecuentes-programa-busqueda-de-origenes/
https://www.sename.cl/web/index.php/preguntas-frecuentes-programa-busqueda-de-origenes/
http://medusa.sename.cl/buscandoorigenes/Home.aspx?changeidioma=en
http://medusa.sename.cl/buscandoorigenes/Home.aspx?changeidioma=en
https://www.icab.gov.ph/
https://www.icab.gov.ph/download/post_adoption_services/ICAB-PAS-Checklist-Form-2.pdf
https://www.icab.gov.ph/download/post_adoption_services/ICAB-PAS-Checklist-Form-2.pdf
http://cara.nic.in/PDF/Regulation_english.pdf
http://cccwaen.mca.gov.cn/article/AboutUs/c/index2015.shtml
http://cccwaen.mca.gov.cn/article/Travelling/201407/20140700664576.shtml
http://cccwaen.mca.gov.cn/article/Travelling/201407/20140700664576.shtml
http://www.isshk.org/en/
https://mfof.se/sarskilda-innehallssidor/protocol-search-of-origins-process-in-sri-lanka.html
https://mfof.se/sarskilda-innehallssidor/protocol-search-of-origins-process-in-sri-lanka.html
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Sydkorea
The Ministry for Health, Welfare and Family Affairs, utfärdar riktlinjer för ursprungssökning i landet. 

Den adopterade kan ta hjälp av Post Adoption Service och Adoption Information Disclosure Service, 
som erbjuds via Korea Welfare Service webbplats: https://www.kws.or.kr/english/index. Där finns 
information och ett formulär att fylla i och skicka in.

National Center for the Rights of the Child arbetar på uppdrag av ministeriet med bl.a. ansvar över 
arkivering och lagring av adoptionsakter för organisationer som upphört med sin verksamhet. Webb-
plats: https://www.ncrc.or.kr/english/main.do

Kontaktuppgifter: 6 th and 7 th floor of G tower, 71, Sambong-ro, Jongno-gu, Seoul, tel: 02-62830419 

Korea Adoption Services (KAS) informerar på sin webbplats om möjligheten (Bl.a. för adopte-
rade till Sverige) till DNA-sökning: https://www.kadoption.or.kr/en/board/board_view.jsp?bco-
de=41_7&no=119&fbclid=IwAR2_ma2xBeT6kvfsH_EDf4H__GzlXn2wuQ6cCMHu73P7nv7Bwjssi_gcW-
qs

I Sydkorea finns en adoptionsorganisation som drivs av adopterade som heter Global Overseas Adop-
tees´ Link (G.O.A.´L): https://www.goal.or.kr/

Svenska koreaadopterades nätverk (SKAN) har publicerat ett informationshäfte ”Att söka rötter i 
Sydkorea”, som kan beställas mot en avgift: https://swedishkoreanadopteesnetwork.wordpress.com/
rottersokbirth-family-search/

Taiwan
Taiwan har organisationer och nätverk som förbereder och hjälper adopterade som vill söka sina 
rötter. För att kunna påbörja en sökning i Taiwan, måste den adopterade ha fyllt 20 år. Om inte behövs 
föräldrars medgivande. Mer information finns bland annat på Child and Juvenile Adoption Information 
Center´s webbplats: Länk https://adoptinfo.sfaa.gov.tw/english/index

Organisationerna Christian Salvation Service (CSS) och Cathwel kan också hjälpa till vid ursprungs-
sökning och vid återresor.

CSS: https://www.csstpe.org.tw/portal_c2_cnt.php?owner_num=c2_357398&button_num=c2&fol-
der_id

Cathwel: http://www.cs.org.tw/OnePage_1.aspx?id=114 
Cathwel har samlat information med ett antal frågeställningar som de vill att både den adopterade 
och adoptivföräldrarna besvarar. Länk http://www.bvadopt.se/Filer/Adoption/Cathwel/Cathwel.pd-
f?TS=636129048171775223

Thailand
Child Adoption Centre (CAC) vill att den adopterade vid ursprungssökning går via sin centralmyndig-
het (MFoF) eller adoptionsorganisationen som förmedlade adoptionen.

Zimbabwe 
Landet har i sin lagstiftning tydliga skrivningar om att den adopterade inte har rätt till uppgifter om sin 
bakgrund, sitt ursprung.

https://www.kws.or.kr/english/index
https://www.ncrc.or.kr/english/main.do
https://www.kadoption.or.kr/en/board/board_view.jsp?bcode=41_7&no=119&fbclid=IwAR2_ma2xBeT6kvfsH_EDf4H__GzlXn2wuQ6cCMHu73P7nv7Bwjssi_gcWqs
https://www.kadoption.or.kr/en/board/board_view.jsp?bcode=41_7&no=119&fbclid=IwAR2_ma2xBeT6kvfsH_EDf4H__GzlXn2wuQ6cCMHu73P7nv7Bwjssi_gcWqs
https://www.kadoption.or.kr/en/board/board_view.jsp?bcode=41_7&no=119&fbclid=IwAR2_ma2xBeT6kvfsH_EDf4H__GzlXn2wuQ6cCMHu73P7nv7Bwjssi_gcWqs
https://www.goal.or.kr/
https://swedishkoreanadopteesnetwork.wordpress.com/rottersokbirth-family-search/
https://swedishkoreanadopteesnetwork.wordpress.com/rottersokbirth-family-search/
https://adoptinfo.sfaa.gov.tw/english/index
https://www.csstpe.org.tw/portal_c2_cnt.php?owner_num=c2_357398&button_num=c2&folder_id
https://www.csstpe.org.tw/portal_c2_cnt.php?owner_num=c2_357398&button_num=c2&folder_id
http://www.cs.org.tw/OnePage_1.aspx?id=114
http://www.bvadopt.se/Filer/Adoption/Cathwel/Cathwel.pdf?TS=636129048171775223
http://www.bvadopt.se/Filer/Adoption/Cathwel/Cathwel.pdf?TS=636129048171775223
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Inresebestämmelser och säkerhet

Inför en resa till ursprungslandet är det viktigt att i förväg ta reda på behov av visum och vad som 
gäller beträffande medborgarskap. Det är också bra att informera sig om säkerhetsläget i landet.

På Utrikesdepartementets webbplats https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ finns viktig 
och nyttig information inför en återresa. Där finns bl.a. information om länder eller regioner som UD 
avråder resa till, samt kontaktuppgifter till Sveriges ambassader och konsulat.

För visum kontaktar man landets ambassad/konsulat i Stockholm. Om landet inte har någon beskick-
ning i Sverige kan det finnas på annan ort i Europa. Även din resebyrå kan bistå med information om 
landets viseringsregler.

Varje land har sina regler för medborgarskap. I många länder upphör ett barn att vara medborgare i 
ursprungslandet när adoptionen är klar. I andra länder är de som fötts i landet för alltid medborgare 
där, oavsett var de sedan kommer att växa upp och bo. Det finns också ursprungsländer där adopte-
rade kan avsäga sig sitt medborgarskap eller senare ansöka om att återta sitt medborgarskap. Om 
den adopterade är medborgare i ursprungslandet kan detta innebära en fördel om man t.ex. vill stan-
na i landet en längre tid eller arbeta där. Samtidigt kan det innebära skyldigheter som allmän värnplikt. 
För en resenär med dubbla medborgarskap kan UD:s möjligheter att hjälpa vara begränsade om man 
hamnar i svårigheter i ursprungslandet.

För exempelvis Colombia fick adopterade efter 1991 automatiskt Colombianskt medborgarskap. Om 
inte den adopterade avsagt sitt Colombianska medborgarskap, ska återresa till landet bokas och 
genomföras med hjälp av det Colombianska passet.

Även Brasilien har bestämmelsen att man ska åka in på sitt brasilianska pass om man är medborgare 
i det landet.

Återresa

Att resa till sitt ursprungsland brukar kallas återresa. Att komma tillbaka till det land där man föddes 
och tillbringade sin första tid i livet kan väcka tankar, känslor och minnen.

Inför en återresa är det bra att tänka igenom vad man vill få ut av sin resa. Om man vill att den ska 
vara som en turistresa eller om man vill att den ska involvera besök med kopplingar till adoptionen.

Återresan kan göras på egen hand, med sina närmaste eller som en gruppresa. Att resa själv ställer 
stora krav på resenären.

Sedan adoptionen ägde rum kan stora förändringar ha skett i landet. Det gäller inte bara beträffande 
människors livsvillkor och sociala och ekonomiska förhållanden utan även när det gäller vissa platser 
och adresser där den adopterade tidigare bodde.

Om man t.ex. vill besöka en barninstitution är det bra att kontakta dem i förväg så att de kan förbere-
da ett bra mottagande. 

Det kan vara speciellt att befinna sig i en miljö där man till utseendet smälter in. Om den adopterade 
reser med sin familj eller sina vänner kanske de sticker ut i mängden. En del får en känsla av att kom-
ma hem medan andra känner sig mer svenska än någonsin då de besöker sitt ursprungsland. Många 
som rest till sitt ursprungsland berättar att det känns underligt att se ut som alla andra samtidigt som 
man inte behärskar språket eller vet hur man förväntas uppföra sig.

https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/
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Att resa till ursprungslandet kan också innebära en inre resa som kan pågå en lång tid efter hemkom-
sten. Många berättar om intensiva känslor av såväl övergivenhet och sorg som glädje. De känslor 
som väcks kan leda till djupare självkännedom. För en del kan det vara svårt att landa i Sverige igen 
och finna sig tillrätta med det nya som man upptäckt om sig själv.
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Steg 4 - Kontakta familjen
Om den biologiska familjen hittas och kontakt tas kommer sökandet inte längre att vara den adopte-
rades ensak. Det kan vara bra att stanna upp och fundera på förhoppningar och farhågor. Hur blir det 
om ursprungsfamiljen inte vill ha kontakt eller om de vill ha mycket kontakt?

Det är en fördel om den första kontakten kan tas med hjälp av en mellanhand. En neutral person kan 
vara som en känslomässig stötdämpare för både dem som kontaktas och för den adopterade själv. 
De första reaktionerna hos dem som kontaktas kan vara glädje, ilska eller sorg. De kan behöva tid att 
reagera och besluta sig för hur de vill bemöta önskemålet om kontakt. Ett inledande ointresse kan 
med rätt stöd förändras till glädje av att få möta och se det barn som man en gång lämnade ifrån 
sig. Att ta hjälp av en mellanhand kan också vara en försiktighetsåtgärd där man undviker att skapa 
problem för dem som hittas om deras nuvarande familjemedlemmar inte känner till adoptionen. För 
kvinnor som lämnat barn eftersom de var ensamstående och som sedan gift sig och bildat familj kan 
t.o.m. hela deras tillvaro raseras.

Det kan vara en svårighet att man inte talar samma språk. Att kommunicera genom en tolk kan vara 
frustrerande. Men även om man kan tala direkt med varandra kan det vara svårt att förstå varandra 
p.g.a. kulturella skillnader.

Det kan vara bra att första kontakten sker på distans t.ex. genom brev, e-post eller Skype. På så sätt 
kan man börja känna varandra och varandras livssituationer. Det kan ge mer realistiska förväntningar 
inför ett eventuellt möte.

De tre nuvarande auktoriserade adoptionsorganisationerna, AC, BFA - A och BV, har alla arbetat länge 
med stöd till adopterade som söker sitt ursprung. De har ett nätverk av kontaktpersoner i de länder 
som organisationerna är eller har verksamma i och som i vissa fall mot en avgift kan hjälpa till vid 
återföreningar. 

Första mötet

Att möta sin biologiska familj kan vara ett återseende eller ett möte med en främling. En del känner en 
ögonblicklig samhörighet medan andra känner besvikelse. Inför ett möte som kan bli känslosamt kan 
det vara bra att planera de praktiska ramarna och fundera över sina förväntningar och farhågor.

Vad är en bra plats för ett första möte? Om det finns möjlighet att välja miljö kan man fundera över 
vad som skulle kännas tryggast och bekvämast för alla parter. Det kan vara på ett hotell, en restau-
rang, i en park, på en flygplats, i någons hem eller i en kontorslokal.

Det kan vara bra att planera ett lagom långt första möte. Förmodligen kommer mötet att bli känslo-
mässigt påfrestande och det kan vara skönt för alla att få dra sig tillbaka och smälta intrycken. Det är 
lättare att förlänga än att förkorta mötet.

Vilka personer ska delta i mötet? Om en mellanhand har hjälpt till att ta första kontakten kan det vara 
en trygghet för alla inblandade om den personen är med. Kanske vill den adopterade ha med en vän, 
sin partner eller adoptivföräldrarna. Det kan vara bra att alla inblandade i förväg vet vilka som ska 
delta vid mötet.
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Det första mötet är en mycket ovanlig situation. Det är inte möjligt att veta hur det kommer att 
kännas. Som förberedelse kan det vara bra att fundera igenom förväntningar och farhågor, som den 
adopterade har och som de mötande personerna kan förväntas ha. Många biologiska föräldrar bär på 
skuldkänslor. För en del biologiska föräldrar kan ett första möte väcka stora förhoppningar om t.ex. 
familjeåterförening eller möjligheter till framtida ekonomiskt stöd.

Fortsatt kontakt

Hur och om kontakten fortsätter beror på alla inblandade. Det kan ta tid innan man hittar ett förhåll-
ningssätt som känns bra. Det är vanligt att man har olika förväntningar på kontakten t.ex. att någon 
kanske vill ha mer kontakt än en annan. 

Språkliga och kulturella skillnader, att man lever i olika länder, i olika sammanhang och under olika 
förutsättningar är förhållanden som kan vara svåra att hantera.

Att mötas kan väcka känslor och tankar som hör ihop med händelserna kring adoptionen. Det har gått 
många år sedan separationen och tiden kan inte vridas tillbaka.

De första känslorna kan vara allt från en berusande samhörighet, nästan som förälskelse, till besvikel-
se och tomhet. Efter de första reaktionerna är det troligt att det tar tid att lära känna varandra.

Det kan behövas extra mycket tolerans, respekt och hänsyn för att relationen ska utvecklas. I ett se-
nare stadium handlar det om att hitta ett förhållningssätt som över tid känns bekvämt för alla parter. 
Att sätta upp ”ramar” för kontakten, för vad som är acceptabelt för den adopterade är viktigt, men kan 
leda till skuldkänslor och motparten kan uppfatta det som uttryck för känslokyla och brist på kärlek.

Att bli avvisad

Att ta kontakt innebär en risk att bli avvisad, direkt eller efter en inledande kontakt.

Ett nej till att ha kontakt kan bero på känslor av skuld, skam och rädsla för vad ett möte skulle kunna 
innebära. Att kontaktas av ett barn som man lämnat kan påminna om hur det var då barnets lämna-
des. Det kan vara så smärtsamt att kontakt känns omöjlig. En vanlig första reaktion är rädsla för att 
den adopterade ska vara arg för att han/hon blivit lämnad. 

För en del biologiska föräldrar är det omöjligt att ha kontakt för att deras nuvarande familj inte känner 
till adoptionen och att ett avslöjande skulle kunna få ödesdigra konsekvenser.

Med tiden kan känslor eller förhållanden förändras. Ett första nej kan senare övergå till en önskan om 
kontakt. Ibland sker det inte och man får då finna ett sätt att leva med att de personer man sökt inte 
vill ha kontakt.

Att som adopterad bli avvisad av dem som man redan lämnats av en gång tidigare kan vara mycket 
smärtsamt. På ett känslomässigt plan kan det påminna om när man var liten och blev lämnad. Då kan 
det vara viktigt att påminna sig själv om att man som vuxen kan ta hand om sig själv. Ett avvisande 
kan väcka känslor av ensamhet och övergivenhet. Det kan bli lättare att bära dessa känslor om man 

pratar med familj, vänner och/eller professionella.
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Efter sökandet

De som har sökt sin biologiska familj eller gjort en återresa upplever ofta tiden efteråt som omtumlan-
de. Att söka sitt ursprung brukar väcka starka känslor och det kan ta tid att smälta det man varit med 
om. Om frågor besvaras är det vanligt att svaren ger upphov till nya frågor.

Det kan väcka starka känslor att förstå vad man var med om då man var liten och blev adopterad. 
Under sökandet kan man också komma i kontakt med känslor och minnen från tiden före adoptionen 
och då adoptionen skedde. Det kan kännas spännande, berikande, kanske sorgligt eller smärtsamt.

Oavsett om man finner det man söker eller inte brukar själva upplevelsen av att söka göra att man 
upptäcker nya sidor av sig själv. Det kan göra att man ser på sig själv och sina relationer till familj och 
vänner på nya sätt. Att besöka sitt ursprungsland eller söka sitt ursprung kan också påverka upplevel-
sen av var man hör hemma. En del adopterade känner sig mer svenska än någonsin, medan andra får 
en känsla av att också höra hemma i sitt ursprungsland.

Det kan ta tid att finna balans i tillvaron igen. Om sökandet varit omtumlande kan det hjälpa att:

• Prata om det som hänt med familj och vänner

• Ta det lugnt och vänta med att fatta stora och livsavgörande beslut

• Tänka att när djupa känslor väcks har man möjlighet att utvecklas

• Ta professionell hjälp om det behövs

Att bli hittad av sin biologiska familj

Det händer att de svenska adoptionsorganisationerna eller MFoF får frågor om personer som adopte-
rats till Sverige från utlandet. Frågorna kan komma från biologiska föräldrar, syskon eller släktingar.

Om adoptionsorganisationerna eller MFoF får en eftersökningsfråga söker de utifrån den information 
som finns i ärendet. Ibland räcker informationen, ibland inte. I de fall då den person som eftersöks 
hittas får hon eller han information om att den biologiska familjen vill ha kontakt.

Det är den adopterade som avgör om han eller hon vill bemöta eftersökningsfrågan. Då kontakt 
önskas får båda parter varandras kontaktuppgifter. Om den adopterade personen inte vill eller kan ha 
kontakt får den som ställt frågan information om detta. Uppgifterna bevaras då hos adoptionsorgani-
sationen eller MFoF.

Att bli kontaktad av sin biologiska familj kan väcka olika känslor och ofta flera känslor samtidigt. Det 
kan vara en bra idé att ge sig tid att känna och tänka efter. Att prata med vänner och familj eller att 
kontakta andra personer som blivit uppsökta av sina biologiska släktingar kan vara till hjälp.
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