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Vi har en uppfattning om att internationell adoption och internationellt adopterade ofta 

associeras med TV4:s tv-program Spårlöst. Det gör att programmet har stort inflytande över 

vilken bild av adoption och adopterade som sänds ut i media. Vi har därför valt att göra en 

kvalitativ textanalys som undersöker hur Spårlöst framställer internationell adoption och 

internationellt adopterade. Syftet med studien är att synliggöra och kritiskt granska 

framställningarna. Vi hoppas att studien ska bidra till ett mediesamhälle som inkluderar 

adoption och adopterade mer. 

Studien bygger på konstruktivism och dess inriktning socialkonstruktionism. Studiens 

analysmaterial är valt utifrån avsnitten som visades under säsongen hösten 2016 med hjälp 

av den dramaturgiska kurvan. Genom att använda oss av hermeneutiken kan vi tolka textens 

innehåll och urskilja framställningarna i programmet. Tolkningarna stöds även av 

barmhärtighetsprincipen. Studiens slutsatser är att internationell adoption främst framställs 

som en väg till bättre förutsättningar, men också som en vinstdrivande verksamhet och som 

osäkert. Ytterligare slutsatser är att adopterade ofta framställs som positiva till sin adoption. 

Adopterade framställs även som identitetssökande och nyfikna personer, men också som 

personer som värdesätter familjerelationer. 
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portrays international adoption and international adoptees 
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Our perception is that international adoption and international adoptees often are associated 

with the tv-program Spårlöst shown on TV4. This could mean that the program may have a 

great influence over the images of adoption and adoptees shown in media. Therefore, we have 

chosen to do a qualitative text analysis which examines how Spårlöst portrays international 

adoption and international adoptees. The purpose of the study is to highlight and critically 

view the portrayals. We hope our study will contribute to a more including media society 

concerning adoption and adoptees. 

The study is based on constructivism and its orientation on social constructionism. The 

study’s analytical material is chosen from the episodes that were shown in the fall season of 

2016 by using the dramaturgical curve. We can interpret the content of the text and 

distinguish the portrayals in the program by using the hermeneutics. The interpretations are 

also supported by the principle of charity. The study’s conclusions are that international 

adoption mainly is portrayed as a way to better conditions, but also as a profit organization 

and as unsafe. Further conclusions are that adoptees often are portrayed as positive towards 

their adoption. The adoptees are also portrayed as identity seeking and curious people. The 

study also shows that adoptees value relationships within the family.  

Keywords: Spårlöst, TV4, text analysis, international adoption, international adoptees,  
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1. Inledning 

”Ska du vara med i Spårlöst?” är en fråga som vi har fått flera gånger från personer i vår 

omgivning. Denna fråga har vi behövt ta ställning till frågan då vi båda är internationellt 

adopterade. Spårlöst är en svensk dokumentärserie som sänds på TV4 där människor får 

hjälp med att söka upp sina rötter (TV4, 2016). Ofta är deltagarna i programmet adopterade 

som söker efter sina biologiska släktingar (TV4, 2016). TV4 är en kommersiell tv-kanal och 

det innebär att deras program ska vara vinstdrivande. Det kan därför uppfattas som att 

Spårlöst väljer avsnitt efter vad som kan öka tittarsiffrorna, till exempel avsnitt där den 

adopterade hittar biologiska släktingar. Detta kan ge en ensidig bild av internationell 

adoption och internationellt adopterade då tittaren inte kan ta del av återresor som inte har 

lett till att den adopterade hittat en biologisk släkting. 

Vi anser att framställningen av internationell adoption och internationellt adopterade är 

relevant att undersöka eftersom vi har upplevt att både internationell adoption och 

internationellt adopterade vanligtvis associeras med Spårlöst. Det gör att programmet har ett 

stort inflytande över vilken bild som sänds ut i media. Vår studie är samhällsrelevant i och 

med att dagens samhälle blivit alltmer internationaliserat och globaliserat, då det även borde 

återspeglas i framställningen av adoption och adopterade. Om massmedia utelämnar 

minoriteters skildringar av samhället eller framställer dem på ett felaktigt sätt är det inte 

bara orättvist och skadligt mot minoritetsgruppen, utan också mot dem som inte har kunskap 

om denna grupp eftersom de ges en felaktig bild (Gordon, 2011). 

Vår medie- och kommunikationsutbildning i samband med vårt växande intresse för 

adoption har resulterat i forskningsfrågan: hur framställs internationell adoption och 

internationellt adopterade i tv? Studiens syfte är att synliggöra och kritiskt granska 

framställningen av internationell adoption och internationellt adopterade i Spårlöst genom 

att göra en kvalitativ textanalys. Vi anser att det inte är vanligt att adoption studeras i ett 

program på en kommersiell tv-kanal och framförallt inte i ett program där adopterade har en 

given plats. Vanligtvis genomförs studier med syftet att undersöka framställningar i public 

service-kanaler eller i dagspress. Däremot finns det inte mycket forskning om hur Spårlöst 

framställer internationell adoption och internationellt adopterade och det innebär att det 

finns en forskningslucka, vilket gör vår studie vetenskapligt relevant. Vi ser vår ställning som 

adopterade som en fördel eftersom det möjliggör att vi kan se mönster som inte hade 

upptäckts ifall vi inte hade delat den bakgrunden och erfarenheten. Vi är medvetna om att 

våra vetenskapliga tolkningar inte kan vara helt objektiva, utan påverkas av tidigare 

föreställningar om programmet. 
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1.1. Uppsatsens disposition 

I kapitel två finns det en begreppslista över hur centrala begrepp används i uppsatsen. 

Kapitel tre består av information gällande adoption, begreppet identitet samt 

bakgrundsinformation om Spårlöst som program och dokumentär som genre. Kapitel fyra 

beskriver studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. I kapitel fem ges en 

överblick av adoptionsforskningen och medieforskningen samt en redogörelse för studien 

Berättelser om adoption av Barfoed Martinell (2008). 

Kapitel sex är det teoretiska ramverket som redogör för konstruktivism och dess inriktning 

socialkonstruktionism samt hermeneutik. I kapitel sju förklaras studiens urval, 

insamlingsmetod, dramaturgi och den dramaturgiska kurvan. Detta kapitel förklarar även 

rationalitet, barmhärtighetsprincipen och analysmetoden. Kapitel åtta redogör för studiens 

analys och är uppdelad i delkapitel efter varje avsnitt som består av en avsnittsbeskrivning 

och tolkning av empiri. Detta kapitel innehåller även en sammanställning av analysens 

resultat. Slutligen, i kapitel nio presenteras de viktigaste framställningarna och sätts i 

relation till tidigare forskning. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning.  
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2. Begreppslista  

Nedanstående begreppslista klargör för hur centrala begrepp används i denna studie. 

Adoptant/adoptivförälder – person som adopterar. 

Adoption – en rättslig typ av familjebildning där vårdnadshavare inte har biologiska band till 

barnet. Detta begrepp används som en synonym till internationell adoption. 

Adopterad – en person som genomgått en adoption. Detta begrepp används som en synonym 

till internationellt adopterad. 

Adoptionssituation – när, hur och varför adoptionen har skett. 

Identitetssökande person – när en person känner ett behov av att söka sin identitet. 

Internationell adoption – en rättslig typ av familjebildning som sker över landsgränser där 

vårdnadshavare inte har biologiska band till barnet. 

Internationellt adopterad – ett barn som genomgått en internationell adoption. 

Mottagarland – landet som barnet adopteras till. 

Ursprungsland – landet som barnet adopteras från. 
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3. Bakgrund 

I det här kapitlet förklara vi för vad adoption är, presenterar det ur ett historiskt perspektiv 

och sambandet mellan adoption och trauman. Därefter presenterar vi adopterades rätt att 

söka sitt ursprung och sin kultur, begreppet identitet, Spårlöst som program och dokumentär 

som genre. 

3.1. Vad är adoption? 

Att adoptera innebär att en eller två personer har möjlighet att utöka respektive bilda en 

familj, samtidigt som den adopterade blir omhändertagen av nya föräldrar. Dessa föräldrar 

blir därmed barnets vårdnadshavare och förmyndare (Österberg, 2016). Sverige berörs av 

1993 års Haagkonvention enligt vilken en adoption endast ska genomföras om det är för 

barnets bästa (Svensk författningssamling [SFS] 1997:191). Det finns två sorters adoption: 

nationell adoption och internationell adoption. Vår studie fokuserar enbart på internationell 

adoption som innebär att ett barn kommer från ett land till ett annat. Detta gör att begreppen 

adoption och adopterade fortsättningsvis används som synonymer till internationell 

adoption respektive internationellt adopterad i studien. 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFOF, (2016b) är en statlig myndighet i 

Sverige som arbetar med internationell adoption, och kontrollerar därmed att det sker på ett 

lagligt och etiskt godtagbart sätt. För att kunna genomföra en adoption måste den gå via en 

av de tre adoptionsorganisationerna som är auktoriserade av MFOF (2016a). Enligt MFOF 

(2016b), måste organisationer som är legitimerade och ansvarar för adoption samarbeta med 

andra organisationer och myndigheter i ursprungsländerna. Detta motiveras av att barnets 

bästa ska prioriteras, eftersom en utredning om barnets hälsa och bakgrund ska göras av 

myndigheterna i ursprungslandet (MFOF, 2016b). Det är denna utredning som ligger till 

grund för om adoptionen kan genomföras (MFOF, 2016b). 

Adoption är inte enbart en juridisk fråga utan även en ekonomisk fråga. Det finns tre 

kostnader som adoptanter måste ta hänsyn till när det gäller internationell adoption: (1) 

avgifter för adoptionsorganisationens kostnader i Sverige och i utlandet, (2) kostnader för 

översättningar och legalisering av till exempel dokument och läkarintyg samt (3) kostnader 

för resa och uppehälle när barnet hämtas (MFOF, 2012). 

3.2. Adoption ur ett historiskt perspektiv 

År 1917 infördes lagen om internationella rättsförhållanden rörande adoption i Sverige som 

reglerar adoptioner (Lindgren, 2010; SFS 1971:796). Lagen gjorde det möjligt att adoptera 

barn från andra länder (Lindgren, 2010). Adoption är ett samhällsfenomen som har sträckt 
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sig över fler än 50 länder sedan 1960-talet (Lindgren, 2010). Det är många som arbetar med 

frågor gällande adoption i olika sammanhang eftersom dessa frågor även influerar inrikes- 

och utrikespolitiken (Lindgren, 2010). Beslut gällande internationell adoption påverkar och 

påverkas av andra länders kulturer, lagar och villkor. Över tid har man arbetat med att 

utveckla gemensamma principer och riktlinjer mellan olika länder (Lindgren, 2010). 

Sedan internationell adoption introducerades i Sverige har det varit en legitim form för att 

skapa familjer och det blev därefter snabbt accepterat av samhället (Lindgren, 2010). De 

problem som funnits kring adoption har uppmärksammats och man har då försökt lösa dem 

genom att aktivt delta i arbetet med gemensamma konventioner mellan länder (Lindgren, 

2010).  

Internationell adoption blev mer etablerat och fick en större betydande roll i slutet av andra 

världskriget, då barn främst adopterades i syfte att räddas från dåliga förhållanden 

(Lindblad, 2004; Lindgren, 2010). Under 1960-talet diskuterades det om adoption var en 

etisk korrekt handling då det innebär att barn förflyttas över landsgränserna (Lindgren, 

2010). På 1970- och 80-talet ökade internationell adoption då syftet förändrades till att 

tillgodose efterfrågan på barn att adoptera (Lindgren, 2010). Adoptioner har därefter fortsatt 

att öka och blivit alltmer förekommande, vilket bidrar till starkare relationer och samarbeten 

mellan länder (Lindgren, 2010). Enligt Statistiska centralbyrån (2016) adopterades totalt 

329 barn till Sverige under år 2015. 

3.3. Rätten att söka sitt ursprung och sin kultur 

Under 1990-talet blev rätten att söka sitt ursprung och sin kultur en omtalad fråga i Sveriges 

adoptionsdebatt, vilket har betonats i tidigare studier (Lindgren, 2010). Denna fråga hade 

redan diskuterats under 1950- och 1960-talen i samband med nationella adoptioner, men då 

lades det mer fokus på de biologiska föräldrarnas identiteter (Lindgren, 2010). Ett sätt att 

söka sitt ursprung är genom adoptionsorganisationen Adoptionscentrum som, i sin 

verksamhet Resor och Rötter, hjälper den adopterade med att göra återresor eller söka sitt 

ursprung (Erlingsson & Hedqvist, 2016). 

För att kunna söka sitt ursprung krävs det att det finns dokumentation, vilket inte finns 

tillgängligt alla gånger (Lindgren, 2010). Mängden dokumentation som finns beror på flera 

faktorer, till exempel att mottagarlandet frågar efter dokumentation och att ursprungslandet 

är villiga att samarbeta (Lindgren, 2010). Många ursprungsländer är kritiska till att 

överlämna information då det kan tolkas som att mottagarlandet skulle adoptera barn efter 

deras ursprung (Lindgren, 2010). Det kan även bidra till osäkerhet om vart ett barn tillhör 

egentligen (Lindgren, 2010).  
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Trovärdigheten i dokumentationen kan ifrågasättas eftersom ursprungsländer är kritiska till 

att lämna ut negativ information gällande barns bakgrund, att det sällan finns tillräckligt med 

resurser för att prioritera dokumentation och att uppgifterna inte går att kontrollera 

(Lindgren, 2010). En faktor som avgör hur mycket dokumentation som finns beror på 

ursprungslandet och uppgifterna som måste anges vid adoptionen (Lindgren, 2010). En 

annan faktor kan vara reglerna för att lämna ett barn på barnhem (Lindgren, 2010). En av 

reglerna kan vara att barnet måste vara föräldralöst och det har gjort att barnet skrivits som 

föräldralöst, fastän det inte har stämt (Lindgren, 2010). 

3.4. Identitet 

Enligt konstruktivister är begreppet identitet viktigt att lyfta fram då identiteter är sociala 

konstruktioner som påverkas av de makt-, kön- och klasstrukturer som finns i samhället där 

personen befinner sig (Stier, 2016). Det innebär att identiteter skapas i förhållande till något 

annat. Enligt Alsmark (1997) betraktas etnicitet, kultur, identitet och andra närliggande 

begrepp, utifrån det konstruktivistiska perspektivet, som något flexibelt, en process som 

ständigt är under konstruktion och förändring. En persons identitet formas utifrån egna 

egenskaper och handlingar, men också utifrån hur vi uppfattar oss själva som individer i 

förhållande till omgivningens uppfattning (Sjögren, 2003). Det innebär att ens identitet inte 

är något som man bär med sig eller något man bara är, utan något som skapas i mötet med 

andra (Alsmark, 1997).  

Det finns olika typer av identiteter, bland annat nationell identitet och etnisk identitet. 

Nationell identitet är starkt sammankopplad med ett lands dominerande etniska grupp, och 

att visa upp den nationella identiteten i media gör även att media exkluderar människor som 

tillhör etniska minoriteter (Olausson, 2009). Den nationella tillhörigheten minskar alltmer 

beroende på globaliseringen i medierna, vilket har en stor betydelse för konstruktionen av 

identiteter (Olausson, 2009). I samband med globaliseringen kan vi prata om fysisk mobilitet 

och symbolisk mobilitet (Olausson, 2009).  

Fysisk mobilitet innebär att människor flyttar mellan olika länder, vilket leder till fler etniska 

grupper i samhället (Olausson, 2009). Detta gör att den fysiska mobiliteten utmanar den 

traditionella föreställningen om kulturell homogenitet och nationell tillhörighet i ett land 

(Olausson, 2009). Det innebär att den traditionellt nationella identiteten blir allt svårare att 

urskilja, men det kan också förstärka den nationella identiteten som en motreaktion 

(Olausson, 2009). Den symboliska mobiliteten innebär att vi, med hjälp av bland annat tv 

och internet, kan förflytta oss i tid och rum utan att fysiskt flytta på oss (Olausson, 2009). 

Detta innebär att vi får tillgång till, inte bara det som sker på en lokal eller nationell nivå utan 

även, det som sker på en internationell nivå (Olausson, 2009). Genom medierna kan 
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människor som flyttat hålla sig uppdaterade om vad som händer i det tidigare hemlandet 

(Olausson, 2009), vilket också bidrar till att den nationella identiteten blir svårare att 

urskilja.  

En annan typ av identitet är etnisk identitet. Denna kopplas ofta samman med en persons 

utseende och det gör att personer ofta tillskrivs identiteter och egenskaper på grund av till 

exempel deras ögonfärg och hudfärg (Stier, 2015). Detta gör också att dessa personer 

tillskrivs vissa stereotyper eller föreställningar om hur de ska bete sig (Stier, 2015). En person 

har inte en etnisk identitet förrän personen känner och tänker att hen delar ursprung och 

egenskaper med den etniska gruppen (Stier, 2015).  

Den etniska identiteten gör att sammanhållningen inom den etniska gruppen blir starkare, 

men den distanserar även den etniska gruppen från de som inte tillhör den (Stier, 2015). 

Detta är särskilt påtagligt för bland annat internationellt adopterade då två kulturer möts och 

de måste kompromissa mellan dessa samt att omgivningen uppmärksammar att hen är del av 

minst två kulturer (Stier, 2015). Det finns flera olika scenarion utifrån detta och ett av dem är 

att hen utvecklar flera etniska identiteter, som tillskrivs vissa egenskaper och ett visst 

beteende, som kolliderar med varandra (Stier, 2015). Ett annat scenario är att hen inte 

identifierar sig med någon av etniciteterna och därför inte anser sig tillhöra någon av dem 

(Stier, 2015). Det innebär att den etniska identiteten blir ett dilemma för personen (Stier, 

2015) som snarare stjälper än hjälper personen. 

3.5. Spårlöst som program 

Vi har haft mejlkontakt med Frida Olsson som är exekutiv producent för produktionsbolaget 

Monday Production (personlig kommunikation, 24 november, 2016). Detta bolag producerar 

programmet Spårlöst. Hon skriver att programkonceptet ursprungligen kommer från 

Holland och idag sänds i flera länder. Samma koncept har tidigare visats i TV3 under namnet 

Spårlöst försvunnen med start år 2000 (Expressen, 2008). Därefter sändes det i TV4 under 

namnet Saknad med start år 2003 innan TV4 återupptog programmet med namnet Spårlöst 

år 2008 (Expressen, 2008). I Sverige har programmet i sin nuvarande form visats på TV4 

och Sjuan under 13 säsonger (F. Olsson, personlig kommunikation, 24 november, 2016). 

Enligt Olsson är Spårlöst ett unikt program som har levt kvar länge i tv-världen i jämförelse 

med många andra program eftersom programmet inte är fiktivt och samtidigt förändrar 

människors liv (personlig kommunikation, 24 november, 2016). 

Olsson skriver också att produktionsbolaget och redaktionen som arbetar med Spårlöst 

behandlar alla ansökningar och uppgifter samt intervjuar de flesta som söker (personlig 

kommunikation, 24 november, 2016). Personen som söker måste uppfylla flera kriterier för 

att kunna delta i programmet (F. Olsson, personlig kommunikation, 24 november, 2016). Ett 
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kriterium är att personen måste ha en stark vilja att söka efter sina biologiska rötter och 

motivera till varför hen vill delta i programmet. Ett annat kriterium är att det ska vara 

nästintill omöjligt att hitta sina biologiska släktingar på egen hand. Detta innebär att fall där 

det finns för få ledtrådar att grunda sökandet i eller så pass många ledtrådar att personen kan 

söka upp sina rötter utan hjälp av Spårlöst sållas bort. Ytterligare ett kriterium är att 

deltagaren måste vara beredd på att dela med sig av sina känslor i tv, vilket innebär att 

deltagaren måste våga och orka prata om svåra saker offentligt. Utöver dessa kriterier måste 

produktionsbolaget och redaktionen se att den sökandes resa kommer att bli en bra resa både 

för deltagaren och tittaren (F. Olsson, personlig kommunikation, 24 november, 2016). 

Deltagarna i Spårlöst får inte betalt för att medverka i programmet utan får istället resor och 

uppehälle på plats av produktionen (F. Olsson, personlig kommunikation, 24 november, 

2016). 

3.6. Dokumentär som genre 

En genre innefattar att producenten och tittaren har en överenskommelse om vilka attribut 

som ska kunna urskiljas i ett material som tillhör en viss genre (Bolin, 2008). Dokumentär är 

en genre inom factual tv, en icke-fiktiv typ av tv, och förknippas ofta med sanning och 

information (Hill, 2007). Dokumentärer observerar och dokumenterar världen, människors 

liv och deras erfarenheter (Hill, 2007). De ska också vara övertygande, övertalande eller göra 

oss mottagliga för en viss bild av verkligheten (Nichols, 2001). Dokumentärer är 

verklighetsbaserade då de står för eller representerar synen på individer, grupper och 

institutioner (Nichols, 2001). 

Begreppet transparens är väsentligt för alla som berörs av etik i kommunikationen eftersom 

det inte bara gäller innehållet av det som sänds ut till andra människor, utan även formen 

och interaktionen med andra (Plaisance, 2009). Transparens är inte enbart en fråga om vad 

vi säger, utan också varför och hur vi säger det (Plaisance, 2009). Dokumentärer står för eller 

företräder andra personers intressen i tv (Nichols, 2011). Olika typer av dokumentärer har 

olika sätt att kommunicera ut sitt budskap (Hill, 2007). Vissa dokumentärer innehåller 

berättelser eller argument som är minnesväckande eller beskrivande för att återspegla 

verkligheten (Nichols, 2011).  

Kommersialiserade dokumentärer anses vara informerande och underhållande men också 

förenklade och vinstdrivande (Hill, 2007). Dokumentärer som framförallt är förenklade och 

vinstdrivande riskerar att förlora kvalitet (Hill, 2007). Flera factual tv-genrer utgår från 

deltagarnas känslor och personligheter, vilket innebär att de observerar människor med 

starka personligheter eller utsätter dem för känslosamma situationer (Hill, 2007). Nichols 

(2001) menar att nästintill allt som visas på tv ingår under genren dokumentär då han anser 
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att det finns två olika kategorier: documentary of wish-fullment och documentary of social 

representation. Den första kategorin utgår från fiktiva berättelser och den andra utgår från 

icke-fiktiva berättelser (Nichols, 2001). Spårlöst hör till den andra kategorin och syftar därför 

till att skildra de adopterades återresor på ett genuint sätt. 
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4. Problemformulering, syfte och frågeställning 

4.1. Problemformulering 

Under november 2016 uppmärksammades det bland annat i tidningen Dagens Nyheter att 

ett samkönat par fått sin adoption beviljad (By, 2016). Enligt svensk lag har samkönade par 

haft rätten att adoptera sedan 2003, men det har tidigare inte funnits något ursprungsland 

som tillåtit detta (By, 2016). Adoption har även uppmärksammats på sociala medier, till 

exempel i podden Adoptionspodden och på Instagramkontot Adopteradisverige. 

Vi har däremot upplevt att internationell adoption och internationellt adopterade främst 

associeras med Spårlöst. Det kan ge en ensidig bild av adoption och adopterade ifall 

människor enbart baserar sina föreställningar på programmet. En konsekvens av detta kan 

vara att tittare utgår från att alla adopterade kan hitta sin biologiska familj genom att vara 

med i Spårlöst.  

Det finns andra program med liknande koncept som Spårlöst i andra länder. Att analysera 

dessa skulle däremot bli problematiskt då vi inte är insatta i andra länders 

adoptionsverksamheter, regelverk eller normer. Det hade i sin tur kunnat resultera i att 

studiens resultat hade blivit missvisande eller felaktiga. Studien kommer därför att utgå från 

Spårlöst i Sverige. 

4.2. Syfte 

Studiens syfte är att synliggöra och kritiskt granska framställningen av internationell 

adoption och internationellt adopterade i Spårlöst. Vi hoppas att studien ska bidra till ett 

mediesamhälle som inkluderar adoption och adopterade mer. 

4.3. Frågeställningar 

För att uppnå studiens syfte kommer nedanstående frågeställningar att besvaras: 

1. Hur framställer Spårlöst internationell adoption? 

2. Hur framställer Spårlöst internationellt adopterade? 
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5. Tidigare forskning 

Detta kapitel inleds med en översikt av adoptionsforskning och medieforskning. I kapitlet 

finns även en redogörelse för Barfoed Martinells studie Berättelser om adoption (2008).  

5.1. Översikt av adoptionsforskning 

Adoptionsforskning som fält är svårt att överskåda eftersom syftena med studierna varierar 

mycket och kan därför ha motsägelsefulla resultat (Lindblad, 2004). Detta i sig innebär inte 

att studierna inte är tillförlitliga, men att representationen av adopterade i studiegrupperna 

och hur deltagarna blivit rekryterade till studierna påverkar studiens resultat (Lindblad, 

2004). Forskare vet sällan något om de adopterades tidigare livssituationer då de kan variera 

mycket beroende på om den adopterade har erfarenhet av barnhemsplaceringar, undernäring 

och trauman eller har ärftliga förutsättningar (Lindblad, 2004). Dessa kan i sin tur ha 

betydelse för hur de adopterade utvecklas (Lindblad, 2004). Dessutom är adopterade inte en 

homogen grupp, vilket gör att tolkningar utifrån en stor grupp kan bli missvisande (Barfoed 

Martinell, 2008). 

Mycket adoptionsforskning är gjord av forskare som är adoptanter (Lindblad, 2004). En 

adoptant är en person som har adopterat ett barn. Det förekommer även, men inte i lika stor 

utsträckning, att adoptionsforskare själva är adopterade (Lindblad, 2004). Det har riktats 

kritik mot adoptanter som adoptionsforskare då adopterade invänt att de inte vill eller kan se 

de negativa aspekterna av adoption (Lindblad, 2004). Detta kan påverka hur studiers resultat 

tolkas och hur de genomförs (Lindblad, 2004). Det kan även påverka vilka metoder som 

används och vilka områden som utforskas (Lindblad, 2004). Adoptionsforskning är beroende 

av den kontext den är gjord och skriven i, till exempel sker policyförändringar och samhällets 

syn på adoption ändras, vilket gör att studiers resultat kan bli missvisande (Lindblad, 2004). 

Tidigare forskning har främst fokuserat på hur adoptionen påverkat de inblandade parterna 

och hur deras livssituation ser ut, men även den historiska utvecklingen och processen 

bakom adoptionen (Lindgren, 2010). Exempel på studier som gjorts är hur väl adopterade 

kommer ihåg tiden innan adoptionen, hur adopterade har integrerats i mottagarlandet, men 

också hur relationen mellan adopterade och adoptanter har sett ut (Lindblad, 2004). Det har 

även gjorts studier kring adopterades fysiska och psykiska hälsa samt hur adopterade har 

utvecklats identitetsmässigt (Lindblad, 2004). 

Utifrån ett politiskt perspektiv och samhällsperspektiv visar forskning att det är många 

aktörer som är inblandade och berörs av adoptionsfrågan (Lindgren, 2010). Detta tyder på 

att adopterades ställning i samhället påverkas av den offentliga verksamheten (Lindgren, 

2010). Lindgren (2010) anser att samhället spelar en avgörande roll i den adopterades 
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framtid och menar därför att adoption ska studeras utifrån hur politiken ser ut kring 

adoption och hur det ser ut i praktiken (Lindgren, 2010). Det är särskilt viktigt eftersom 

Spårlöst synliggör hur andra länders myndigheter hanterar adoptioner och 

adoptionshandlingar. 

5.1.1. Identitetsutveckling och att söka sitt ursprung 

Som tidigare nämnt, har det gjorts forskning på adopterades identitetsutveckling och hur de 

väljer att identifiera sig själva (Lindblad, 2004). Det finns flera faktorer som påverkar 

identitetsutvecklingen, till exempel att ha en biologisk familj och en adoptivfamilj, hur 

mycket adoptivbarnet vet om den biologiska familjen och att inte vara utseendemässigt lik 

adoptivfamiljen eller andra i mottagarlandet (Lindblad, 2004). 

Att söka sitt ursprung hör ofta samman med adopterades identitetsutveckling och varför 

adopterade söker sitt ursprung eller inte är frågor som uppmärksammats inom 

adoptionsforskningen (Barfoed Martinell, 2008). David Howe och Julia Feast menar att 

förklaringarna till att söka sitt ursprung kan definieras enligt två modeller: den normativa 

och den patologiska (Barfoed Martinell, 2008). Den normativa modellen anser att det är 

naturligt att söka sitt ursprung och att det är ett sätt för att förstå sig själv och sin historia 

(Barfoed Martinell, 2008). Den patologiska modellen förklarar sökandet som ett resultat av 

olika svårigheter, till exempel att den adopterade växt upp under dåliga förhållanden 

(Barfoed Martinell, 2008). 

5.2. Översikt av medieforskning 

Det finns i stora drag två typer av medieforskning: den som fokuserar på medieinnehållet och 

den som fokuserar på publiken (McQuail, 2010). Det är viktigt att medieforskning görs för att 

granska, förklara och problematisera mediers dagsläge och framtida utveckling (Bruhn 

Jensen, 2009). Medierna har en mycket stor betydelse i samhället eftersom de 

kommunicerar mellan olika aktörer och därmed bidrar till samhällsförändring (Bruhn 

Jensen, 2009). De har även en betydande roll när det kommer till hur människor identifierar 

sig, men det finns skilda åsikter om på vilket sätt medierna påverkar identitetsskapandet 

(Olausson, 2009). Olausson (2009) anser att sambandet mellan medier och identitet är ett 

viktigt forskningsområde för att synliggöra mediernas agerande och framställning av vissa 

minoritetsgrupper. Medierna visar upp en bild av samhället som mottagarna sedan tolkar. 

Denna process bidrar till att bibehålla den uppvisade bilden samtidigt som den ifrågasätter 

hur samhället konstrueras (Bruhn Jensen, 2009). 
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5.2.1. Mediers innehåll 

Forskning som fokuserar på mediers innehåll syftar till att förstå vad i medieinnehållet som 

fångar publikens intresse, men också för att förstå hur medieinnehållet påverkar publiken 

(McQuail, 2010). Tidiga innehållsstudier uppmärksammade medieinnehåll i 

underhållningsmedia som kunde kopplas till sociala problem såsom brott, våld och sex 

(McQuail, 2010). Forskningen kom sedan att fokusera på nyheter och information (McQuail, 

2010). Mycket av den tidiga forskningen utgick ifrån att medieinnehållet återspeglade 

upphovsmännens värderingar och att publiken skulle uppfatta budskapet av medieinnehållet 

på det sätt som upphovsmännen ville (McQuail, 2010). Inom innehållsforskningen är det 

enligt McQuail (2010) vanligtvis mer intressant att studera underliggande budskap än 

mediers uppenbara budskap. Det finns flera anledningar som motiverat till innehållsstudier 

och en av dem är att jämföra medieinnehåll med den sociala verkligheten som det skapas i 

(McQuail, 2016). Andra anledningar är hur medieinnehållet rekonstruerar sociala och 

kulturella värderingar samt konsekvenserna av vad det kan leda till (McQuail, 2016). 

5.2.2. Mediers makt 

Föreställningen om mediernas makt över publiken har ändrats över tid och utgångspunkten i 

publikforskning var att massmedia hade makt över publiken (McQuail, 2010). Massmedia 

kunde därmed influera publiken och påverka dess beteende (McQuail, 2010). Medier har gått 

från att anses vara allsmäktiga, till vanmäktiga, för att sedan anses vara mäktiga (Gripsrud, 

2011). 

I den första perioden, från 1920-talet till slutet av 1940-talet, ansågs medierna vara 

allsmäktiga och förmögna att föra över handlingssätt, attityder, tankemönster och 

värderingar direkt till publiken (Gripsrud, 2011). I den andra perioden, från slutet av 1940-

talet till början på 1970-talet, ansågs medierna vara vanmäktiga eller maktlösa och därmed 

inte påverkade publiken i någon större utsträckning, men att de kunde förstärka redan 

befintliga attityder och värderingar (Gripsrud, 2011; Strömbäck, 2009). I den tredje 

perioden, från början av 1970-talet, ansågs medierna vara mäktiga, vilket är en kombination 

av de två tidigare perioderna (Gripsrud, 2011). Under denna period hävdade man att 

medierna inte hade så mycket makt över hur publiken skulle tänka utan istället över vad 

publiken skulle tänka på (Gripsrud, 2011). 

Under 1970-talet etablerades även forskningstraditionen kulturstudier (Jansson, 2002). Den 

utgår ifrån det marxistiska tankesättet och att publiken har en större makt när det kommer 

till tolkandet av de budskap som medierna skapar (Jansson, 2002). Sedan 1970-talet har 

samhället kommit att gå från modernt till postmodernt på grund av bland annat förändringar 

inom ekonomin och politiken samt utvecklingen inom teknologin (Jansson, 2002). Detta har 
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bidragit till medieutvecklingen och gjort att människor gått från att vara enbart konsumenter 

av medietexter till att vara både konsumenter och producenter (Jansson, 2002). 

5.3. Adoptionshistorier och framställning i dagspress 

Elizabeth Barfoed Martinell (2008), universitetslektor vid Lunds universitet, har genomfört 

studien Berättelser om adoption där hon undersökt hur vuxna adopterade beskriver sina 

adoptionshistorier och hur dagspressen framställer adoption. Det övergripande syftet med 

studien är att undersöka hur berättelser om adoption framställs i olika kontexter, det vill säga 

hur vuxna adopterade skapar mening kring sin adoption och hur adoption framställs i 

dagspressen (Barfoed Martinell, 2008). Studien består således av tre delar: individuella 

intervjuer med vuxna adopterade, en gruppintervju och en medieanalys av artiklar i 

dagspress. Barfoed Martinell (2o08) använder sig bland annat av socialkonstruktionism i sin 

studie. Hennes studie skiljer sig från vår studie då hon undersöker tidningsartiklar som har 

en annan funktion och syfte än Spårlöst. 

5.3.1. Adoption som lösning och adoption som problem 

I medieanalysen urskildes de större diskurserna adoption som lösning, lösningsdiskursen, 

och adoption som problem, problemdiskursen (Barfoed Martinell, 2008). I studien framgår 

det att lösningsdiskursen är den dominerande diskursen i dagspress, till exempel att ett barn 

räddas, får en familj och löser barnlängtan (Barfoed Martinell, 2008). Att se adoption som en 

”god” gärning eller att barnet är som ”vilket barn som helst” kategoriseras också till 

lösningsdiskursen (Barfoed Martinell, 2008).  

Adoption presenteras som en problematisk lösning gällande biologiska föräldrar som lämnat 

barn för adoption, fastän de biologiska föräldrarnas röster inte förekommer särskilt ofta i de 

artiklar som studerats (Barfoed Martinell, 2008). Dessutom presenteras adoption som en 

självklar och socialt accepterad lösning när det gäller sociala problem i andra länder (Barfoed 

Martinell, 2008). Utifrån detta ses adoption som en lösning då alla parter vinner på att 

adoptioner genomförs (Barfoed Martinell, 2008). När adoption framställs som ett problem 

finns det tre olika kategorier: (1) att det konstrueras som ett globalt problem som lett till 

barnhandel, (2) den adopterade psykosociala hälsa på individnivå och (3) en kritisk 

adoptionsdiskurs som innebär att kritiskt granska adoption som fenomen och institution 

(Barfoed Martinell, 2008). 

Studien visar att nyhetsartiklar om kriminalitet och barnhandel förekommer oftare, 

exempelvis illegala adoptioner där människosmuggling har förekommit (Barfoed Martinell, 

2008). Något annat som förekommer i artiklarna är att adoptivföräldrar beskriver barnet 

med språkproblem och det kan härledas tillbaka till adoptionen (Barfoed Martinell, 2008). 
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Den kritiska adoptionsdiskursen är en motdiskurs till lösningsdiskursen där bland annat 

internationellt adopterade uttalar sig kritiskt om internationell adoption (Barfoed Martinell, 

2008). Enligt diskursen är det varken självklart eller positivt att ett barn adopteras från ett 

fattigare land till ett rikare (Barfoed Martinell, 2008). Det lyfts ofta fram att adoption bidrar 

till en negativ bild av ensamstående och unga mödrar, att det är en närmast egoistisk 

handling och att barn ses som handelsvaror (Barfoed Martinell, 2008). 

Barfoed Martinell (2008) anser att ”söka rötter”-diskursen som förekommer i artiklarna inte 

kan kategoriseras som lösning eller problem. Denna diskurs förekommer oavsett 

inställningen till adoption och har tidigare ansetts vara ett resultat av adoption som problem, 

men att söka sina rötter idag ses mer som en självklarhet än ett val (Barfoed Martinell, 

2008). Återresan, att åka till sitt ursprungsland, presenteras som en väg till svar på 

existentiella frågor (Barfoed Martinell, 2008). Den innebär att den adopterade knyter an till 

biologiska band, kulturen eller landet i sig (Barfoed Martinell, 2008). 

5.3.2. Adoption som personlig erfarenhet 

Från de individuella intervjuerna och gruppintervjun urskiljer Barfoed Martinell (2008) två 

berättelsespår: adoption som komplicerad erfarenhet och adoption som okomplicerad 

erfarenhet. I adoption som komplicerad erfarenhet är att barnet blivit övergiven, bristande 

tillit och att adoptionen inte är något som skedde utan något man identifierar sig som 

(Barfoed Martinell, 2008). Till samma berättelsespår hör även att den adopterade längtade 

efter sina rötter och att adoption inte var något man pratade om (Barfoed Martinell, 2008). 

Även att se annorlunda ut jämförelsevis med människorna i sin omgivning och att inte anses 

vara svensk ingår i berättelsespåret (Barfoed Martinell, 2008). 

I adoption som okomplicerad erfarenhet lyfts det fram att barnet har fått en god uppväxt, 

varit efterlängtat och älskat (Barfoed Martinell, 2008). Det läggs inget större fokus på 

eventuella konsekvenser från tidigare upplevelser såsom vistelser på barnhem eller tidigare 

separationer (Barfoed Martinell, 2008). Det förekommer också att adoptionen inte tillskrivs 

negativa betydelser eller att den adopterade inte reflekterat över att ha blivit adopterad 

(Barfoed Martinell, 2008). Det innebär även att det inte läggs stor vikt vid att identifiera sig 

som adopterad (Barfoed Martinell, 2008). Banden med de biologiska föräldrarna hålls på 

avstånd och de ses mer som okända människor (Barfoed Martinell, 2008). Ofta uttrycks 

tacksamhet över att ha blivit adopterad, då det ses som en andra chans (Barfoed Martinell, 

2008). Att ha ett annat utseende och en adoptionsbakgrund ses som något positivt eller 

rentav som en resurs (Barfoed Martinell, 2008).  
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6. Teoretiskt ramverk 

I denna studie används teorierna konstruktivism, socialkonstruktionism och hermeneutik. 

6.1. Konstruktivism 

Konstruktivism är en teori som utgår från att verkligheten och vår kunskap om den inte är 

direkta avspeglingar av det som existerar (Kjørup, 2009). Det innebär att utgångspunkten är 

att verkligheten och kunskap är skapad eller formad, med andra ord konstruerad (Kjørup, 

2009). Kjørup (2009) menar att allt som existerar i samhället kan relatera till sociala 

konstruktioner. Ett exempel är att mynt kan ses som metallbitar utan större betydelse, men 

att de tillskrivs ekonomiska värden som är socialt konstruerade. Detta är en 

överenskommelse som begränsar människors tolkningar, skapar normer och gör att 

samhället fungerar (Kjørup, 2009).  

Inom konstruktivism skiljer man på om det är vår kunskap om verkligheten eller 

verkligheten i sig som är konstruerad (Kjørup, 2009). Detta innebär att konstruktivism kan 

vara antingen kunskapsteoretisk eller ontologisk (Kjørup, 2009). Verkligheten kategoriseras 

även inom kultur eller natur, vilket innebär att pengar är en kulturell verklighet, de tillskrivs 

ett visst värde, men också en naturlig verklighet på det sätt att pengar består av papper och 

metall (Kjørup, 2009). Inom konstruktivism skiljer man även på vad en konstruktion beror 

på (Kjørup, 2009). En konstruktion skapas utifrån våra personliga erfarenheter och 

kunskaper eller genom något vi har gemensamt med andra (Kjørup, 2009). Exempel på 

gemensamma saker är ett visst språk, kultur, historia eller samhället (Kjørup, 2009). Detta 

skapar mönster som vi sedan upplever och uppfattar verkligheten utifrån (Kjørup, 2009). 

Teorin tillämpas genom att studien fokuserar på hur Spårlöst konstruerar adoption och 

adopterade. 

6.1.1. Socialkonstruktionism 

Det finns en inriktning inom konstruktivism som heter socialkonstruktionism (Kjørup, 

2009). Den fokuserar på hur språk och begrepp betonar ämnen inom olika diskurser, 

exempelvis identitet, genus och nationalitet (Kjørup, 2009). Denna inriktning har blivit en 

teori och är diskuterad, omarbetad och tillämpad av ett flertal forskare och teoretiker 

(Wenneberg, 2001). 

Enligt socialkonstruktionism är samhället mer en konstruktion som människor skapar än en 

bestämd verklighet (McQuail, 2010). Teorin förespråkar att vi ifrågasätter de förgivettagna 

sätt vi ser på verkligheten och oss själva (Burr, 2003). Detta eftersom världen kan uppfattas 

som socialt konstruerad i den bemärkelse att ett språk redan på förhand har en strukturerad 
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verklighet, exempelvis att en stol är just en stol för att vi tillskrivit objektet med det ordet 

(Wenneberg, 2001). Språket är ett sätt för oss att konstruera verkligheten och berätta för 

andra om våra erfarenheter, och det är grundläggande för socialkonstruktionismen (Burr, 

2015).   

Språket är föränderligt och byter betydelser, vilket är väsentligt för socialkonstruktionismen 

(Burr, 2003). Denna teori går att tillämpa till flera metoder, men det som är gemensamt för 

metoderna är att de analyserar text (Burr, 2003). Överlag är kvalitativa metoder att föredra 

då de samlar in språkliga data samtidigt som de tar hänsyn till textens kontext (Burr, 2003). 

Enligt socialkonstruktionism finns det ingen slutgiltig version av verkligheten eftersom den 

ständigt ändras på grund av förändringarna i språket och kontexten (Burr, 2003). 

6.2. Hermeneutik 

Hermeneutik betyder tolkningslära och kan beskrivas som tolkning av en texts mening och 

betydelse (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007; Gripsrud, 2011). Den 

tillämpades från början inom teologi och juridik, men används numera ofta vid kvalitativ 

textanalys (Gripsrud, 2011; Esaiasson et al., 2007). I vår studie används hermeneutik som ett 

teoretiskt perspektiv och det innebär att texten som tolkas sätts i kontext till vår förförståelse 

när vi analyserar. Hermeneutiken utgår från att det finns underliggande betydelser i text som 

endast kan urskiljas genom att tolka och förstå en text.  

Denna teori bygger på att vi inte kan avsäga våra historiska, kulturella och sociala 

förutsättningar när vi tolkar text (Gripsrud, 2011). All tolkning bygger på tidigare förståelse 

för att skapa ny förståelse (Kjørup, 2009). Filosofen och sociologen Jürgen Habermas menar 

att forskarens kunskapsintresse är viktigt för studien då det påverkar vad man kommer fram 

till och på vilket sätt man kommer fram till det (Gripsrud, 2011). Hermeneutiken bygger 

också på att man måste förstå delen för att förstå helheten, och att man måste förstå helheten 

för att förstå delarna (Gripsrud, 2011). Detta kallas för den hermeneutiska cirkeln och är en 

central analysstrategi inom denna teori (Bruhn Jensen, 2009; Gripsrud, 2011). Den syftar på 

sambandet mellan texten som ska tolkas, förförståelsen som tolkaren har och kontexten som 

texten befinner sig i (Gilje & Grimen, 2007).  

Däremot kan tolkningar vara problematiska på grund av att alla personer har olika mycket 

förförståelse vid tolkning och förståelse av meningsfulla fenomen (Gilje & Grimen, 2007). En 

av anledningarna är att en persons all förförståelse sällan är uttalad och att personen inte är 

medveten eller har reflekterat över sin egen förförståelse (Gilje & Grimen, 2007). Till 

exempel kan det finnas saker som personen tror på eller tar för givet utan någon specifik 

anledning (Gilje & Grimen, 2007). Den outtalade förförståelsen kan påverka våra tolkningar 

utan att vi är medvetna om det (Gilje & Grimen, 2007). 
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Inom den hermeneutiska forskningsmetoden är våra förförståelser väsentliga för att vi ska 

kunna uppfatta nya texter (Gripsrud, 2011). Komponenter som ingår i en persons 

förförståelse är till exempel språk och begrepp, trosuppfattning och personliga erfarenheter 

(Gilje & Grimen, 2007). Ords betydelse förändras över tid och kan uppfattas olika i olika 

samhällen och kulturer (Gripsrud, 2011). De språk och begrepp som den som tolkar har 

tillgång till avgör på vilket sätt hen ser olika fenomen, till exempel kan tid ses på olika sätt 

beroende på var i landet man befinner sig (Gilje & Grimen, 2007). Tolkarens trosuppfattning 

har betydelse då det påverkar vad hen anser är ett argument för en ståndpunkt och vad hen 

anser är ett problem (Gilje & Grimen, 2007). Till exempel, en person som tror att människor 

föds onda förhåller sig till människor på ett annat sätt än en person som tror att människor 

föds goda (Gilje & Grimen, 2007).  

Personliga erfarenheter är en del av en persons förförståelse på grund av att en person tolkar 

världen utifrån vad hen har upplevt och vilken miljö personen har befunnit sig i (Gilje & 

Grimen, 2007). En person som har separerats från andra människor flera gånger under sin 

uppväxt kan lättare bygga upp en misstro mot andra människor lättare än en person som haft 

en mer stabil uppväxt. När vi läser en ny text gör vi det utifrån tidigare erfarenheter av 

samma sorts texter (Gripsrud, 2011). Det gör att vi har vissa förväntningar på texten och de 

är avgörande för hur vi uppfattar och förstår texten (Gripsrud, 2011). Detta kan 

sammankopplas med allmänna uppfattningar om hur världen ser ut och fungerar (Gripsrud, 

2011). Om vi inte hade haft en förförståelse om det vi undersöker, skulle vi heller inte veta 

vad vi skulle leta efter när vi väl undersöker (Gilje & Grimen, 2007).  

Förståelsehorisont är samlingsbeteckningen för de förutsättningar, till exempel kunskaper, 

erfarenheter och åsikter, vi har när vi försöker förstå en text (Gripsrud, 2011). Den 

hermeneutiska cirkeln markerar att tolkningen görs utifrån en viss förståelsehorisont och 

begränsar därmed vilka tolkningar som är möjliga (Ödman, 2007). Däremot utvecklas 

förståelsehorisonten medan man tolkar och ett bättre begrepp att använda vore den 

hermeneutiska spiralen (Ödman, 2007). När en tolkning av textens delar görs måste den 

motiveras med en tolkning av hela texten, precis som en tolkning av hela texten måste 

motiveras med en tolkning av textens delar (Gilje & Grimen, 2007). Tolkningarna måste 

därmed visa vilken mening textens helhet ger textens enskilda delar och tvärtom (Gilje & 

Grimen, 2007). 
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7. Metod och material 

Vårt ämne internationell adoption och internationellt adopterade i media avgränsas genom 

att studien fokuserar på svenska medier, i detta fall tv och mer specifikt programmet 

Spårlöst. Programmet visas på tv-kanalen Sjuan men vi väljer att se det på TV4 Play, och det 

gör att studiens data samlas in via TV4 Play. I detta kapitel förklaras dramaturgi, den 

dramaturgiska kurvan samt studiens urvalsprocess och insamlingsmetod. Dessutom redogör 

vi för begreppen rationalitet, barmhärtighetsteorin och studiens analysfrågor. 

7.1. Dramaturgi och den dramaturgiska kurvan 

Dramaturgi betyder konsten att berätta och används för att behålla publikens intresse från 

början till slut (Bergström, 2012). Den dramaturgiska kurvan är ett regelverk för vilka delar 

som finns med i en berättelse (Bergström, 2012). Den återfanns först och främst i film, men 

gick senare även att urskilja i tv-program (Gratte, 2007). Detta innebär i sin tur att den 

dramaturgiska kurvan återfinns i Spårlöst och att avsnitten är uppbyggda på samma sätt. 

Utifrån den dramaturgiska kurvan innehåller varje program delarna: anslag, presentation, 

fördjupning, point of no return, information, konfliktupptrappning, konfliktlösning, avtoning 

och summering (Gratte, 2007). 

Anslaget inleder programmet och kan innehålla ett dramatiskt uttalande eller en scen som 

gör att publiken vill fortsätta titta (Bergström, 2012; Gratte, 2007). Presentation och 

fördjupning ska vara kort, intresseväckande och är där publiken lär känna programmets 

huvudperson bättre (Bergström, 2012; Gratte, 2007). Point of no return är den punkt i 

programmet där tittaren är så intresserad av programmet att hen måste fortsätta titta 

(Gratte, 2007). Efter denna punkt är det vanligt att lägga till ytterligare information som 

sedan leder till konfliktupptrappningen (Bergström, 2012; Gratte, 2007). 

Konfliktupptrappningen leder därefter till konfliktlösningen, även kallat klimax eller 

höjdpunkt (Gratte, 2007). Programmet avslutas med en avtoning och en summering (Gratte, 

2007). 

7.2. Urval och insamlingsmetod 

Avsnitten väljs ut efter följande kriterier: (1) avsnitten ska ingå i säsongen hösten 2016, (2) 

deltagaren ska vara internationellt adopterad och (3) avsnitten ska enbart fokusera på den 

adopterades återresa. Första kriteriet finns för att tidigare säsonger skulle kunna framställa 

adoption och adopterade på ett annat sätt eftersom både samhällets och programmets 

föreställningar är föränderliga. Säsongen består av 14 avsnitt och har valts för att få de mest 

aktuella framställningarna av adoption. Det andra kriteriet finns med på grund av att 

internationellt adopterade inte är den enda typen av deltagare i programmet. Utifrån detta 
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kriterium valdes tre avsnitt bort med hjälp av TV4:s programbeskrivningar av avsnitten. Det 

tredje kriteriet finns med eftersom den utvalda säsongen av Spårlöst har ett samarbete med 

barnrättsorganisationen Plan International. Detta samarbete förekommer i fyra avsnitt där 

fyra kändisar åker tillbaka till sina ursprungsländer för att leta efter sina rötter, medan de tar 

del av Plan Internationals arbete på plats (TV4-Gruppen, 2016). Utifrån detta kriterium har 

dessa avsnitt valts bort från studiens material. Det innebär att totalt sju avsnitt (avsnitt 1, 2, 

4, 5, 7, 9 och 10) ingår i studiens material. 

Som tidigare nämnt av Barfoed Martinell (2008) är adopterade ingen homogen grupp och 

det gör att varje adoptionssituation är unik. Genom att identifiera likheterna mellan 

avsnitten har vi kunnat se hur framställningen skiljer sig åt. Vi tittade på varje avsnitt i sin 

helhet och kartlade hur de är uppbyggda för att kunna urskilja hur uppbyggnaden stämmer 

överens med den dramaturgiska kurvan. Analysmaterialet avgränsades utifrån den 

dramaturgiska kurvan då endast presentationen i avsnitten analyserades. Varje avsnitt 

innehåller ett anslag, ett klipp, där det kortfattat visas vad som kommer att hända i avsnittet. 

Det visas också klipp som berättar vad som kommer att hända efter respektive paus. Dessa 

klipp valdes inte på grund av att innehållet i klippen förlorade sin betydelse när de togs från 

sin kontext i programmet, vilket vi ansåg blev missledande för vår studie. 

Presentationen är väsentlig att analysera för denna studie då den framställer adoption och 

den adopterade på ett visst sätt för att tittarna ska lära känna den adopterade och dess 

adoptionssituation. Vi utgår från att presentationen avser det som kommer efter anslaget 

fram tills att programledaren och deltagaren får kontakt via Skype eller träffas i verkligheten. 

Denna del kommer att analyseras i varje avsnitt eftersom den ger en tydlig bild av hur 

adoption och adopterade framställs då den introducerar programledaren, den adopterade 

och dess situation. En annan anledning är att vi har tittat på avsnitten i sin helhet och 

därmed har en förförståelse samt vet vilken kontext presentationen befinner sig i. Utifrån 

våra kartläggningar har vi sedan transkriberat presentationerna för att analysera hur de 

använder språket i sin framställning.  

Konflikten i avsnitten innebär att den adopterade söker en biologisk släkting, och 

konfliktlösningen och avtoningen är därför när de återförenas och den adopterade får svar på 

sina frågor. Konfliktlösningen och avtoningen är väsentliga för avsnitten, men utifrån våra 

frågeställningar anser vi däremot att de inte är relevanta att undersöka i vår studie. 

Sökningsprocessen innebär att programledaren och den adopterade aktivt söker efter 

biologiska släktingar. Detta gör att sökningsprocessen fokuserar på själva sökandet och inte 

på adoptionen eller den adopterade, vilket har gjort att denna del inte är relevant att 

analysera utifrån våra frågeställningar. Det innebär att delarna fördjupning, point of no 

return, information och konfliktupptrappning inte analyseras i studien. Enligt den 
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dramaturgiska kurvan finns det också en summering, men den förekommer inte i alla avsnitt 

av Spårlöst och utesluts därmed från vår analys.  

Tv är ett medium där kommunikationen sker med hjälp av både bild, text, tal och ljud 

(Fogde, 2010). Vi har däremot valt att enbart ta hänsyn till det språkliga i avsnitten genom 

att analysera undertexterna. En bildanalys tar hänsyn till det visuella (Fogde, 2010) och ett 

alternativ hade varit att komplettera vår textanalys med en bildanalys, men enligt Burr 

(2015) är språket grundläggande för socialkonstruktionismen och ett sätt för oss att 

konstruera verkligheten. Vi kommer därför endast att analysera undertexterna eftersom vår 

studie utgår från ett socialkonstruktivistiskt synsätt och eftersom det pratas fler språk än 

svenska i avsnitten. 

7.3. Analysmetod 

Vi vill undersöka hur Spårlöst framställer adoption och adopterade, och har därför valt att 

använda textanalys som analysmetod. Analysen är kvalitativ och grundas i hermeneutiken 

som kan liknas vid hur Esaiasson et al. (2007) beskriver en textanalys. En textanalys innebär 

att analysera textens helhet och delar var för sig samt i kontexten texten befinner sig 

(Esaiasson et al., 2007). Enligt denna metod finns det underliggande budskap i texter, det vill 

säga det som sägs indirekt, och kan bara synliggöras genom att läsa texten på olika sätt 

(Esaiasson et al., 2007). I denna studie innebär det att presentationen är textens helhet och 

att uttalandena är textens delar. 

7.3.1. Rationalitet och barmhärtighetsprincipen 

Rationalitet betyder förnuft och inom samhällsvetenskapen är det väsentligt att utgå från att 

människor är rationella aktörer på många plan (Gilje & Grimen, 2007). Det är av betydelse 

för när vi ska identifiera, förstå och tolka människors handlingar och uttalanden (Gilje & 

Grimen, 2007). Inom rationalitet finns det ett begrepp som kallas barmhärtighetsprincipen 

(Gilje & Grimen, 2007). Denna princip tar hänsyn till personerna som uttalar sig i Spårlöst 

och tillför transparens i vår analys samt begränsar våra tolkningar. 

Enligt Gilje och Grimen (2007) innebär barmhärtighetsprincipen att: (1) när vi försöker 

identifiera och förstå en persons handlingar och uttalanden ska vi utgå från att personen är 

förnuftig och (2) när vi tolkar en persons handlingar och uttalanden ska vi tolka dem på det 

sätt så att personen framstår som så förnuftig som möjligt. Med andra ord ska tolkningarna 

främst vara till personens fördel. Om det inte går kan vi dra slutsatsen att personen inte 

handlar eller uttalar sig förnuftigt (Gilje & Grimen, 2007). 

Det finns fyra betydelser som barmhärtighetsprincipen kan ha inom samhällsvetenskapen 

(Gilje & Grimen, 2007). Den första betydelsen är den moraliska: principen utgår ifrån att 
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människor är förnuftiga och den visar därmed respekt för människorna vars handlingar och 

uttalanden som tolkas (Gilje & Grimen, 2007). Fastän vi som tolkare till en början inte kan 

förstå en persons handlingar eller uttalanden möjliggör barmhärtighetsprincipen att 

personen ändå får komma till tals (Gilje & Grimen, 2007). 

Den andra betydelsen är att barmhärtighetsprincipen kräver intellektuell öppenhet (Gilje & 

Grimen, 2007). Den innebär att vi som tolkare inte kan utesluta möjligheten att det är våra 

tolkningar som är felaktiga och att det andra människor gör och säger kan vara förnuftigt 

fastän vi inte förstår det (Gilje & Grimen, 2007). Den tredje betydelsen är den metodiska 

(Gilje & Grimen, 2007). Om vi till exempel vill förstå hur ett samhälle fungerar är det inte 

gynnsamt att utgå från att samhällsmedlemmarnas handlingar och uttalanden inte är 

rationella (Gilje & Grimen, 2007). Den fjärde betydelsen är också metodisk och handlar om 

hur vi ska skilja mellan bra och dåliga tolkningar (Gilje & Grimen, 2007). Enligt 

barmhärtighetsprincipen ska vi välja de tolkningar som gör att personen i fråga framstår som 

så förnuftig som möjligt för att vår analys ska bli mer transparent.  

7.3.2. Analysfrågor 

Vi kommer att titta på vårt material genom att kritiskt granska textens innehåll. Textens 

helhet och delar kommer att analyseras genom att ställa nedanstående analysfrågor till det 

transkriberade materialet. Analysfrågorna kommer att ställas både tillsammans och separat 

till materialet och det gör att texten kommer att läsas på olika sätt. Utifrån detta synliggörs de 

underliggande budskapen i texten, det vill säga framställningarna av internationell adoption 

och internationellt adopterade. För att kunna besvara studiens frågeställningar måste de 

konkretiseras till mer specifika frågor som sedan kan ställas till materialet (Esaiasson et al., 

2007). Analysfrågorna är följande: 

1.       Vem uttalar sig i avsnitten? 

2.      Vad uttalar sig personen om i samband med adoption och adopterade? 

3.      Vad sägs indirekt om adoption och adopterade i uttalandena?  

Den första frågan synliggör vem det är som ges utrymme för att prata i avsnittet och den 

andra frågan synliggör vad personen pratar om. Med hjälp av dessa två frågor kan vi se vem 

som framställer vilka delar av adoption och adopterade och om det finns några mönster kring 

vem som uttalar sig om vad. Den tredje frågan behandlar vad som sägs indirekt, och det gör 

att vi kan urskilja hur Spårlöst framställer adoption och adopterade. Våra tolkningar 

avgränsas även med hjälp av barmhärtighetsprincipen.  

Esaiasson et al. (2007) anser att det är viktigt att veta om de analytiska redskapen, frågorna i 

det här fallet, är tillräckligt bra för att kunna besvara studiens frågeställningar. Detta kan tas 
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reda på genom att sätta frågorna i relation till validitet (Esaiasson et al., 2007). Esaiasson et 

al. (2007) utgår från att validitetsbegreppet har tre olika definitioner, men de delar in 

definitionerna i två olika kategorier: begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Det första avser 

att det studien syftar till att undersöka överensstämmer med det studien undersöker 

operationellt (Esaiasson et al., 2007). Utifrån detta anser vi att våra analysfrågor uppfyller 

begreppsvaliditet. Det andra avser om studien mäter det som den påstår att den ska mäta 

(Esaiasson et al., 2007). 
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8. Analys 

Detta kapitel är uppdelat efter varje avsnitt med en avsnittsbeskrivning och tolkning av 

empiri för att lättare kunna särskilja dem. Vi har valt att skriva egna avsnittsbeskrivningar för 

att förtydliga vilken kontext materialet och analysen befinner sig i. Transkriberingarna till 

presentationerna finns i bilagan under respektive avsnitt. Kapitlet avslutas med en 

sammanställning av analysens resultat. 

8.1. Avsnitt 1 

8.1.1. Avsnittsbeskrivning 

William adopterades från Colombia för 31 år sedan då han var fem månader gammal. Utan 

hjälp från Spårlöst hade William sökt från Sverige efter sin biologiska mamma men spåren 

slutade i Costa Rica. Tillsammans med programledaren Jenny Alversjö åker han till Costa 

Rica för att fortsätta sökandet. De upptäcker att Williams biologiska mamma har levt under 

svåra förhållanden och antagligen arbetat som prostituerad. Genom brottsregistret framgår 

det att hon blivit utvisad till Colombia och de väljer därför att åka dit. Jenny och William 

hittar en adress som hon står registrerad på, men möts istället av Williams moster och 

hennes son. De hjälper William att återförenas med sina hel- och halvsyskon. Williams släkt 

förklarar att de inte har sett hans mamma på flera år och att hon lämnade hans syskon. 

William är tacksam över att ha blivit bortadopterad, men känner en sorg över att hans syskon 

behövt klara sig själva. Han är också tacksam över att ha hittat det som saknades i hans liv. 

8.1.2. Tolkning av empiri 

Jenny uttalar sig om information kring William och hans adoptionssituation: 

Från Sverige har han i flera år försökt hitta mamman han lämnade för 31 år sen, men 

utan framgång. De senaste uppgifter han har fått fram leder hit, till Costa Rica men 

här slutar spåren. 

Den första meningen innebär att han har sökt sitt ursprung från Sverige i flera år och att det 

har gett honom mer information, men att det inte har resulterat i att han har hittat sin 

biologiska mamma. Den andra meningen beskriver hur långt uppgifterna som William har 

räcker. Uttalandet framställer adoption som problematiskt då adopterade sällan har tillgång 

till all dokumentation om sin adoption, vilket försvårar den adopterades eventuella 

sökningsprocess. Uttalandet framställer också den adopterade som nyfiken eftersom han vill 

hitta sin biologiska mamma.  

”Då kom jag i en liten bärkorg med Lufthansa.” säger William när han pratar om hur han 

kom till Sverige. I citatet framställs adoption som ett förenklat sätt och som bekvämare att 
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genomgå än en graviditet, fastän adoptionsprocessen är mer omfattande i verkligheten. 

William säger: ”Jag har nog tänkt väldigt mycket på min adoption.”. Citatet kan indirekt 

tolkas som att han har reflekterat över varför han bortadopterades och hur adoptionen gick 

till. Adopterade framställs därmed som personer som nyfikna och vill veta mer om sin 

bakgrund. Han fortsätter med att säga: ”Som barn fanns det en väldig nyfikenhet för att man 

kanske inte kände sig riktigt som andra barn.”. Det innebär att han har reflekterat över, och 

var medveten om, att han inte var som andra barn. Detta gör att adopterade framställs som 

annorlunda i jämförelse med andra barn på grund av till exempel deras utseende.  

Han tillägger: ”Ju äldre jag har blivit, ju större har nog saknaden och längtan efter att söka 

ursprunget blivit.”. Här ses intresset för identitetssökandet som något som växer med tiden, 

vilket innebär att det är en fråga om när och inte om intresset kommer. Utifrån detta 

framställs adopterade som att de har ett behov av att söka sina rötter, oavsett om de vill eller 

inte. William uttrycker sig: ”Framför allt är jag väldigt nyfiken över vem min mamma är.”. 

Citatet innebär att han prioriterar sin biologiska mamma mer än andra familjemedlemmar i 

sökandet efter sitt ursprung. William framställs därmed som en person som värdesätter 

relationen med sin biologiska mamma. Detta gör att adopterade framställs som personer som 

värdesätter familjerelationer.  

Under presentationen har William en dialog med en utomstående som pratar om Williams 

adoptionssituation och den genetiska kopplingen till hans biologiska familj. Den 

utomstående säger: ”Jag tänker mer band eller gener. Att det bara ska falla på plats, för att 

man är samma.” varpå William svarar: ”Man kanske blir superbesviken. Man kanske är 

jätteolika.”. Williams svar gör att vi kan anta att han lägger stor vikt vid det biologiska och 

inte tar hänsyn till sociala eller kulturella skillnader. Indirekt tyder detta på att det är dåligt 

att vara olika och om man är det så kan det leda till besvikelse. Det gör att William framställs 

som en person som värdesätter likhet och menar att det hör ihop med det genetiska. Detta 

leder till att adopterade framställs som att de värdesätter likhet med andra människor, 

speciellt utseendemässigt.  

William förklarar ytterligare: ”Jag saknar den där pusselbiten som jag hoppas jag ska hitta 

och kunna få på plats.”. Han använder ”den där pusselbiten” som en metafor för en del av sin 

identitet. Indirekt menar han att återresan ska medföra att han hittar en del av sin identitet 

för att han ska bli hel. William framställs därmed som en identitetssökande person då hans 

identitet inte är komplett. Adopterade framställs därmed som identitetssökande och som att 

de behöver göra en återresa för att få en mer komplett identitet.  

Senare i presentationen säger han: ”Under perioder när jag har bott i länder där människor 

är utsatta har jag reflekterat över att jag är ganska tacksam att jag är adopterad.”. Indirekt 
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betyder detta att William har uppmärksammat hur andra människor lever i olika länder 

beroende på levnadsförhållanden. Adoptionen har gjort det möjligt för William att växa upp 

under bättre levnadsförhållanden än i sitt ursprungsland, vilket leder till att internationell 

adoption framställs som något positivt. 

William säger: ”Min uppväxt har varit väldigt bra.” vilket indikerar att hans uppväxt har varit 

bra. Detta tyder indirekt på att han inte hade haft en lika bra uppväxt om han inte hade blivit 

adopterad. Han följer upp med: ”Jag har en väldigt nära relation till mina föräldrar.” vilket 

kan ses som något positivt eftersom det är positivt att ha en bra relation med sina föräldrar. 

Detta innebär att adopterade framställs som personer som värdesätter familjerelationer. 

Under presentationen sker det även en dialog mellan William och hans adoptivpappa där de 

pratar om hur William kom till Sverige och om pappans inställning till återresan. Pappan 

berättar: ”Du kom med eskort från Colombia till Sverige.” vilket gör att den adopterade 

indirekt liknas vid ett paket som skickas med posten och därför framställs adopterade som 

om de vore handelsvaror. När de pratar om pappans inställning till återresan säger han: ”Du 

klarar det.” som uppmuntrar William till att genomföra återresan och söka efter sin 

biologiska mamma. Här framställs adopterade som väljer att göra en återresa som mentalt 

starka då det är känslomässigt energikrävande att göra en återresa. 

Efter dialogen berättar William: ”Banden till mina föräldrar blir nog ännu starkare nu när jag 

ska åka.”. Citatet skulle indirekt kunna tolkas som att banden till hans adoptivföräldrar bli 

starkare för att han jämför dem med banden han har med sina biologiska föräldrar. Det gör 

att William framställs som en person som värdesätter relationen han har med sina 

adoptivföräldrar. Detta innebär återigen att adopterade framställs som personer som 

värdesätter familjerelationer. 

8.2. Avsnitt 2 

8.2.1. Avsnittsbeskrivning 

Isabella adopterades från Chile för 38 år sedan och föddes med den ärftliga hjärtsjukdomen 

Danos sjukdom. Det finns en risk för att Isabellas biologiska mamma också har sjukdomen 

och därmed bara kommer att leva under en begränsad tid. Denna tidsbegränsning gör att 

Isabella vill söka upp henne så fort som möjligt. Hon har fått ett brev från en kvinna, 

Bernarda, som utger sig för att vara Isabellas biologiska mamma. Programledaren Agneta 

Sjödin märker att det är någonting som inte stämmer med Isabellas adoptionshandlingar. 

Det leder till att Agneta åker till Chile utan Isabella för att träffa Bernarda och ta reda på hur 

Isabellas adoption egentligen gick till. Både Isabella och Bernarda får göra ett DNA-test så att 

de kan fastställa om Bernarda är Isabellas biologiska mamma. 
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Medan Agneta är i Chile är programledaren Hans Fahlén kvar hos Isabella i Sverige. Agneta 

träffar en person som arbetar med misstänkt felaktiga adoptioner som berättar att Isabellas 

dokument är felaktigt signerade. Hon förklarar att det kan ha skett på grund av att 

människor dragit fördel av oroligheterna som rådde i Chile när Isabella adopterades. 

Bernarda berättar för Agneta hur hennes liv var före och efter att hon adopterade bort sitt 

barn. När DNA-testet kommer tillbaka visar det att Bernarda är Isabellas biologiska mamma. 

En av Bernardas döttrar, Isabellas lillasyster, åker till Sverige för att hämta tillbaka Isabella 

till Chile så att hon kan träffa deras mamma. Isabella får reda på att varken Bernarda eller 

Isabellas systrar har Danos sjukdom. 

8.2.2. Tolkning av empiri 

När Agneta pratar om Isabellas adoptionssituation säger hon: ”Det skulle kunna vara en 

riktig solskenshistoria men av adoptionshandlingarna känner jag att nåt inte stämmer.”. 

Innebörden av en solskenshistoria är något som börjar dåligt men slutar lyckligt och 

appliceras här på Isabellas adoption, där det dåliga är att hon separerades från sin mamma 

medan det lyckliga slutet syftar på att de får kontakt igen. Det betyder att detta scenario är 

för bra för att vara sant och att det är högst sannolikt att Bernarda inte är Isabellas biologiska 

mamma. Detta gör att adoption framställs som osäkert då adoptionshandlingarna inte alltid 

är tillförlitliga. 

När Isabella berättar om hur hon reagerade efter att hon hade fått reda på brevet: ”När jag 

fick det här brevet, att veta att nån letar efter mig kändes helt underbart, men det var en 

chock.” vilket betyder att hon är positivt inställd till att någon letar efter henne. Det 

framställer henne som hoppfull över att återuppta kontakten med sin biologiska mamma. 

Adopterade framställs därmed som hoppfulla över att återuppta kontakten med biologiska 

familjemedlemmar, men det gör också att adoption framställs som något negativt då det är 

orsaken till att adopterade och deras familjemedlemmar har blivit separerade från första 

början. 

8.3. Avsnitt 4 

8.3.1. Avsnittsbeskrivning 

För 40 år sedan blev Lisa adopterad från Thailand när hon var sex veckor gammal. Under sin 

uppväxt tänkte hon inte särskilt mycket sin adoption, men alltmer efter att hon själv blev 

mamma. Hennes adoptivföräldrar har förklarat att de egentligen skulle adopterat en annan 

flicka, men att hon var för sjuk för att adopteras. Under en semester i Thailand tog Lisa med 

sig sina adoptionshandlingar där hon fick hjälp med att översätta dem. Hon fick reda på att 

ett handskrivet thaitecken på en av hennes adoptionshandlingar betydde ”äldre 
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tvillingsystern”. Det gjorde att hon ville söka efter sin biologiska mamma ännu mer, men 

även efter sin tvillingsyster. 

Tillsammans med programledaren Hans Fahlén åker Lisa tillbaka till Thailand. Hans 

berättar att advokaten som hade hand om Lisas adoption tidigare varit inblandad i 

adoptioner som inte gått rätt till, vilket gör att de inte försöker leta upp honom. Adressen 

som Lisas mamma uppgett visar sig vara falsk och de åker därför till folkbokföringen där de 

får en annan adress. Med hjälp av uppgifterna från folkbokföringen får de också reda på att 

Lisa hade en tvillingsyster, men att hon inte längre är vid liv. På den nya adressen hittar de 

Lisas morbror som berättar om Lisas adoption och hennes tvillingsyster. Han ger dem Lisas 

mammas adress och därefter återförenas Lisa med sin mamma. Hennes mamma förklarar att 

Lisa bortadopterades för att hon trodde att Lisa hade den bästa möjligheten att överleva. Lisa 

säger att hon är tacksam över att hon blev bortadopterad och att hon vet att hon inte blev 

bortvald, utan istället vald till ett bättre liv. 

8.3.2. Tolkning av empiri 

Hans börjar med att säga: ”Hon var bara sex veckor när hon kom till Malå i norra Sverige.”. 

vilket indirekt tolkas som att Lisas adoptionssituation är unik. Adoption framställs därmed 

som något som vanligtvis sker vid en tidig ålder för den adopterade.  

Hans fortsätter med att säga: ”Under sin uppväxt tänkte hon inte mycket på att hon var 

adopterad det var först när hon blev mamma, som tankarna väcktes till liv.”. Citatet säger 

indirekt att tankar om adoptionen alltid finns med den adopterade och att det snarare är en 

tidsfråga om när den adopterade tar itu med dem. I uttalandet framställs adopterade som att 

de sammankopplar föräldraskap med biologiska band. Det sista Hans säger är: ”Tidigare i år 

var hon tillbaka för första gången och fick veta nåt som verkligen fick henne att vilja söka 

efter sin biologiska mamma.”. Detta säger indirekt att Lisa vill åka tillbaka till Thailand för 

att söka efter sin biologiska mamma och att hon nu är ännu mer säker på att hon vill det. I 

detta citat framställs det som att Lisa är en identitetssökande person då hon har ett behov av 

att söka sitt ursprung och sina biologiska föräldrar. När adopterade får ny information om sin 

adoption framställs de som hoppfulla.  

Lisa pratar om sig själv, sin familj och uppväxt samt hur hennes adoption gick till, men även 

om ovissheten kring adoptionen. Uttalandet: ”Haft en jättebra och trygg uppväxt.” betyder 

indirekt att hennes uppväxt inte hade varit jättebra och trygg om hon inte hade blivit 

adopterad. Adoption framställs som positivt i uttalandet då det kan leda till en jättebra och 

trygg uppväxt.  



31 
 

Senare i presentationen säger Lisa följande: 

Det var ju väldigt oklart allt som hände i Bangkok när mamma och pappa åkte och 

hämtade mig. De hade fått papper och bilder på en annan flicka som var så sjuk att 

doktorn sa att hon inte klarar resan till Sverige. Advokaten som höll i adoptionen sa: 

”Vi har en annan flicka.”. 

Den första meningen gör att adoption framställs som osäkert då hon använder ordet ”väldigt 

oklart” när hon beskriver hur hennes adoptivföräldrar upplevde tiden i Bangkok. Meningen 

ger bilden av att fastän en adoption verkar gå rätt till, behöver den nödvändigtvis inte göra 

det, vilket stärker framställningen av adoption som osäkert. Den andra meningen säger 

indirekt att flickan inte kunde adopteras och att chansen för att hon skulle överleva var liten. 

Den tredje meningen inger hopp till adoptivföräldrarna eftersom det finns en annan flicka 

som de kan adoptera. Det kan däremot indirekt tolkas som att barn ses som handelsvaror och 

kan ersättas utan problem, vilket gör att adopterade framställs som handelsvaror. Adoption 

framställs snarare som en vinstdrivande verksamhet än som en typ av familjebildning och ett 

tillvägagångssätt för att barn ska få det bättre. Det gör därmed att adoption ses som något 

negativt. 

Lisa säger: ”Om jag kom från barnhem eller från lasarett, det vet vi inte riktigt.” vilket 

återigen framställer adoption som osäkert då hon inte har all information om adoptionen. 

Indirekt säger hon att barn antingen blir adopterade från barnhem eller sjukhus. Detta 

innebär att adopterade framställs som föräldralösa eller för sjuka för att de biologiska 

föräldrarna ska kunna ta hand om dem. 

Lisa pratar dessutom om när hon var tillbaka till Thailand på semester och tog med sig sina 

adoptionshandlingar. Hon säger till exempel: ”I högra hörnet på en handling fanns det 

thaitecken, handskrivet.” och betonar att tecknet var handskrivet. Det tolkas indirekt som att 

tecknet inte hörde till den officiella informationen. Detta gör att adoptionshandlingar 

framställs som att de inte är tillförlitliga då man inte vet om de stämmer eller om det finns 

mer information. Det gör att adoption i sig framställs som osäkert. 

Senare i presentationen berättar Lisa om sin reaktion när hon fick reda på att tecknet innebar 

att hon var den äldre tvillingsystern. Hon säger: ”Jag blev svettig och snurrig i huvudet och 

tänkte: ‘Vad säger du? Har jag en tvilling?’ Kan det finnas en till som är precis som jag?”. 

Detta betyder att informationen om sin tvillingsyster var ny information för henne. I citatet 

framställs hon som hoppfull då hon önskar att det ska finnas en till som henne. Adopterade 

framställs därmed som att de söker efter likhet i andra människor, speciellt utseendemässigt.  
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8.4. Avsnitt 5 

8.4.1. Avsnittsbeskrivning 

Programledaren Hans Fahlén berättar att Maria blev adopterad från Colombia när hon var 

två år. Maria åkte tillbaka för två år sedan för att söka efter sin biologiska mamma på egen 

hand. Det ledde till ytterligare information om hennes biologiska mamma då det visade sig 

att hon registrerades för att rösta i presidentvalet år 2007. Den information hon har hittills är 

en bra start för när hon återupptar sökandet och åker till Colombia med Hans. De börjar med 

att besöka två olika folkbokföringskontor men där får de ingen ny information. Därefter åker 

de till barnsjukhuset där Maria bodde. De får reda på att all dokumentation från hennes tid 

där har raderats på grund av att lagen säger att det måste raderas efter tio år. 

Hans föreslår att de ska åka till barnhemmet där de möter en kvinna som hade hand om 

Maria när hon var liten. Hon berättar att Marias biologiska mamma redan hade barn, och 

eftersom Maria var undernärd var det bäst för henne att bli bortlämnad. Barnhemmet gav 

även Maria all dokumentation de hade om henne, men de innehöll dessvärre ingen ny 

information. De åker vidare till skolan där hennes mamma registrerade sig för att rösta i valet 

då det är troligt att hon bor i samma område. Rektorn berättar att det finns en flicka med 

samma efternamn som Marias mamma i skolans databas. Det visar sig att hon är Marias 

brorsdotter. Flickan visar dem vägen till hennes pappa, Enrique, som sedan presenterar 

Maria för resten av familjen. Hon hoppas på att kunna hälsa på regelbundet för att lära känna 

dem bättre. 

8.4.2. Tolkning av empiri 

Hans säger: ”För två år sen var hon tillbaka och försökte söka efter sin biologiska mamma 

men tyvärr utan resultat.”. Detta betyder att hon i första hand vill hitta sin biologiska 

mamma och i andra hand eventuella biologiska släktingar. Maria framställs här som hoppfull 

eftersom hon väljer att fortsätta sökandet, fastän hennes tidigare försök inte har lyckats. 

Utifrån citatet framställs adopterade som hoppfulla och som att de värdesätter 

familjerelationer om de väljer att fortsätta sökandet fastän de stöter på motgångar.  

Programledaren avslutar med att säga: ”Nu ska vi tillsammans försöka igen och 

förhoppningsvis nånstans här finns svaren på alla hennes frågor.”. Detta indikerar att det går 

bättre om man hjälps åt, vilket indirekt kan tolkas som att Maria har större chans att 

återförenas med sin biologiska mamma när hon är med i Spårlöst. I citatet framställs hon 

som en identitetssökande person. Uttalandet kan också tolkas indirekt som att allting 

kommer att lösa sig så fort Maria återförenas med sin biologiska mamma, även de problem 

som nödvändigtvis inte är kopplade till adoptionen. Adopterade kan framställas som att de 
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inte har något inflytande eftersom de är beroende av andra och inte bestämmer helt över 

informationen som finns om dem.  

Maria presenterar sig: 

Som person är jag väldigt impulsiv och spontan och glad för det mesta. Jag gillar att 

resa, det är jättekul. Och filosofi är kul. Lära mig vad som helst. 

I den första meningen sägs det att hon snabbt kan besluta sig för att göra något oplanerat och 

inte alltid tänker igenom sina beslut. I den andra meningen betyder det att hon är mycket 

positiv till att resa, vilket visar att hon inte är rädd för att åka tillbaka till Colombia utan ser 

det som ett äventyr. Den tredje och fjärde meningen tyder på att hon har ett starkt intresse 

för livsåskådning men även för att lära sig något nytt. Detta framställer henne som en nyfiken 

person. Adopterade framställs i samband med uttalandet som att de är nyfikna och ständigt 

söker efter ny information på grund av att de upplever att de inte har tillräckligt med 

information om sin egen bakgrund. Det skapar därför ett behov hos adopterade att söka efter 

sitt ursprung eller sin familjemedlem. 

8.5. Avsnitt 7 

8.5.1. Avsnittsbeskrivning 

Jenny adopterades från Chile när hon var några månader gammal. I tonåren fick hon läsa ett 

brev som följde med henne när hon kom till Sverige. Brevet handlar om Jennys biologiska 

mamma Virginia och varför hon adopterade bort Jenny. Jenny vill framförallt träffa sin 

mamma för att få mer information till hur det var innan hon adopterades bort, vad som 

hände därefter och hur Virginia lever sitt liv idag. Jennys relation med sina adoptivföräldrar 

har varit ansträngd från och till, vilket har gjort att hon vill söka efter sitt ursprung ännu mer. 

Ytterligare en anledning till att söka efter sitt ursprung är att hon själv fick barn och insåg att 

de förtjänar att få svar på sina frågor om sitt ursprung. 

Jenny träffar programledaren Agneta Sjödin i Chile för att gå igenom alla 

adoptionshandlingar. De har endast Jennys födelsenamn och Virginias fullständiga namn. 

Virginias namn är ovanligt och därför börjar de med att googla det, varpå de hittar hennes 

personnummer. De hittar också en man, Jorge, med samma efternamn som henne. De hittar 

även information om att han arbetar som vakt på en skola. Agneta och Jenny åker därefter till 

ett kreditföretag för att få mer uppgifter, som senare visar att Jorge antagligen är Jennys 

morbror. 

Utifrån uppgifterna besöker de två adresser som Virginia och Jorge har varit skrivna på, men 

dessvärre leder ingen av dem till Virginia eller Jorge. De bestämmer sig för att besöka Jorges 
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arbetsplats för att fastställa om han är Virginias bror och om han vet hennes adress. Jorge 

fanns inte på skolan, men de möter en annan vakt som tar emot deras telefonnummer om 

Jorge vill kontakta dem. Senare kontaktar Jorge dem och de bestämmer att de ska mötas i en 

park. Han berättar att han är Virginias bror och ger dem hennes nuvarande adress. De åker 

till adressen och där Jenny återförenas med sin mamma. 

8.5.2. Tolkning av empiri 

Agneta berättar: ”Jenny föddes här i Santiago för 38 år sen och var bara några månader när 

hon kom till Sverige.”. I detta sammanhang framställs det som att Jenny adopterades vid en 

tidig ålder och indirekt tyder det på att barn vanligtvis är äldre när de blir adopterade. 

Adoption framställs därmed som något som vanligtvis sker vid en tidig ålder för den 

adopterade. Agneta berättar vidare: ”Hon har funderat mycket på sin biologiska mor sen 

tonåren då hon första gången läste brevet hon fått med sig som berättar om Virginias tuffa tid 

när hon bar på Jenny.”. I uttalandet framkommer det att Jenny tänker på sin biologiska 

mamma ofta. Det framkommer indirekt att hon inte har tänkt lika mycket på sin mamma 

innan hon läste brevet som efter att hon hade läst det. Utifrån detta framställs adopterade 

som nyfikna personer, och deras nyfikenhet ökar i förhållande till mängden information som 

de har att tillgå.  

Jenny beskriver sina tankar då hon säger: ”Vilken smärta det måste ha varit att lämna bort 

mig fast hon ville behålla mig.”. Hon föreställer sig smärtan hennes mamma måste ha gått 

igenom efter att ha lämnat bort henne. Jenny förstår att hennes mamma hade behållit henne 

om hon hade haft den möjligheten. Det gör att adoption framställs som något positivt då det 

ökar chansen till ett bättre liv. 

8.6. Avsnitt 9 

8.6.1. Avsnittsbeskrivning 

Daniel adopterades från Sydkorea för 30 år sedan när han var fyra månader gammal. Han 

har sin biologiska mammas permanenta adress, som fungerar som en knutpunkt för släkten. 

Det gör att chanserna är stora för att hitta hans mamma eller någon annan släkting. Daniel 

träffar programledaren Jenny Alversjö i Sydkorea för att tillsammans hitta svar på frågorna 

kring hans adoption. Det första de gör är att åka till den permanenta adressen där de möts av 

en avlägsen släkting som inte vet någonting om Daniels mamma. 

Under ett besök på ett lokalt stadshus får de reda på att Daniel, enligt dokumenten, 

fortfarande är kvar i Korea och är en koreansk medborgare. Detta innebär att Daniel är en 

annan person enligt dokumenten och att myndigheter inte får lämna ut någon information. 

För att få ut information om hans biologiska föräldrar måste de bekräfta att Daniel är Daniel, 
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vilket inte är möjligt då det är dem de letar efter. De väljer att åka till ett större stadshus, som 

haft flera fall som Daniels, där de är mer villiga att ge ut information. På det stadshuset får de 

en annan adress till Daniels mamma, men när de kommer till adressen möts de istället av en 

kvinna som säger att hon har förlorat sin son. 

På polisstationen frågar de om Daniels biologiska pappa. Där svarar de att det vore 

komplicerat att söka upp honom då de aldrig berättar om sina tidigare liv när man har gift 

om sig. Kvinnan på den permanenta adressen ringer och ger dem en adress, vilket visar sig 

vara densamma som adressen till kvinnan med den förlorade sonen. Efter ytterligare ett 

besök hos den kvinnan visar det sig att hon är Daniels mamma och att Daniel blev sjuk när 

han var en vecka gammal. Hennes pappa sa att han skulle ta Daniel till sjukhuset och 

berättade sedan att Daniel hade dött, men i själva verket adopterade han bort honom. 

Återföreningen mellan Daniel och hans mamma var känslosam. 

8.6.2. Tolkning av empiri 

Det första Jenny säger är: ”För 30 år sen adopterades Daniel från Sydkorea till Sverige när 

han bara var fyra månader gammal.”. Här framställs det som att Daniel adopterades vid en 

tidig ålder, och därigenom framställs adoption som något som vanligtvis sker vid en tidig 

ålder för den adopterade. Jenny tillägger: ”Nu vill han försöka hitta tillbaka till sina rötter 

och resan börjar här i Sydkoreas huvudstad Seoul.”. Detta betyder att Daniel är intresserad av 

det biologiska bandet och ursprungslandets kultur. Uttalandet framställer adoption som 

något negativt då det skapar ett större behov av identitetssökande hos den adopterade.  

Daniel börjar med att presentera sig: ”Jag heter Daniel Johansson, är 30 år, bor just nu i 

Kristianstad och trivs bra med det.”. Han säger att han trivs bra med hur han lever idag och 

det tolkas indirekt som att han är positivt inställd till sin adoption. Internationell adoption 

framställs på ett positivt sätt då adoptionen gjorde att han kom till Sverige. 

Han fortsätter med att säga ”Jag har varit väldigt blyg men jag är inte det längre. [...] Jag 

jobbar med människor och då måste jag prata med folk och då kan jag inte vara blyg.”. Det 

faktum att han inte är blyg längre betyder indirekt att han har utvecklats på ett personligt 

plan. Detta kan även sammankopplas med att han strävar efter att utvecklas och att sökandet 

efter hans biologiska föräldrar skulle bidra till hans utveckling. Det gör att adopterade som 

söker sitt ursprung framställs som personer som strävar efter att utvecklas på ett personligt 

plan. 

Senare i presentationen säger Daniel ”Jag har fått veta hur livet var från det att jag landade 

på Arlanda. Men jag vet ingenting om vad som hände innan dess.”. Här framgår det inte om 

han kom med eskort eller inte, men att det är högst troligt att han gjorde det eftersom hans 

adoptivföräldrar inte kan berätta vad som hände innan. Det tolkas indirekt som att han som 
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adopterad förväntas veta vad som hände innan han kom till Sverige. Adopterade förväntas 

därmed veta vad som hände innan adoptionen och det i sin tur framställer adopterade som 

nästintill experter kring adoption. 

Daniel pratar också om sitt ursprungsland och att söka efter sin biologiska mamma genom 

att säga: ”Jag har aldrig varit i Sydkorea och vet inte hur jag skulle söka efter min biologiska 

mamma.”. Detta gör att han framställs som en person som värdesätter relationen med sin 

biologiska mamma, och det i sin tur framställer adopterade som personer som värdesätter 

familjerelationer. 

8.7. Avsnitt 10 

8.7.1. Avsnittsbeskrivning 

Programledaren Hans Fahlén berättar att Jonat levde under svåra förhållanden på ett 

barnhem i Rumänien innan han blev adopterad. Jonat berättar att han inte vet någonting om 

sin biologiska mamma, men att han har funderat över hur hennes situation var innan hon 

adopterade bort honom. Han vill nu återvända för att hitta sin biologiska mamma, Antoneta 

Macovei, och berätta för henne att allt gick bra för honom till slut. Jonat förklarar att hans 

föräldrar fick hjälp med adoptionen av två personer som Hans och Jonat försöker leta upp 

när de åker till Rumänien. De hoppas att de kan ge dem mer information om adoptionen, 

men de hittar inte dem. 

De åker vidare till folkbokföringen, men utanför möts de av en vakt som informerar dem om 

att de måste boka en tid och därmed inte kan få någon information omedelbart. Vakten 

rekommenderar istället att de ska åka till barnhemmet. De har problem med att hitta 

barnhemmet enbart utifrån adressen och går därför även utifrån ett foto som Jonat har på 

barnhemmet. Till slut upptäcker de att det inte längre är ett barnhem utan ett kontor som har 

hand om alla barnhem i området. Kontoret kan dessvärre inte hjälpa dem på grund av att all 

information som är äldre än 20 år blir borttaget från systemet, men även om de hade haft 

någon information så hade de inte fått lämna ut den på grund av sekretesskäl. 

De beslutar sig för att kontakta folkbokföringen i byn där Jonats mamma kommer ifrån och 

eventuellt få information via telefon. Det resulterar i att de får bekräftelse på att hon har 

flyttat till en annan by. De åker till en adress som hans mamma står skriven på, men det visar 

sig vara hans mormor och bror som bor där. När Jonat frågar sin bror vad deras mamma gör 

svarar han att hon jobbar inom restaurangbranschen i Österrike. Efter ett telefonsamtal med 

sin mamma bestämmer han sig för att åka dit och träffa henne. När de träffas får Jonat reda 

på att hon inte hade något annat val än att lämna bort honom. 
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8.7.2. Tolkning av empiri 

Hans säger: ”Under sina tre första år växte Jonat upp under svåra förhållanden på ett 

barnhem här i Rumänien, innan han adopterades till Sverige.”. Detta synliggör kontrasten 

mellan barnhemmet i Rumänien och hans liv i Sverige, och det innebär indirekt att han har 

fått det bättre i Sverige. Utifrån detta framställs adoption som något positiv då det ökar 

chansen till ett bättre liv för den adopterade. Hans förklarar: ”19 år senare känner han sig 

redo att återvända för att söka efter sin biologiska mamma.”. Citatet betyder indirekt att 

Jonat har tänkt på sin biologiska mamma och på att åka tillbaka i flera år. Detta tyder på att 

Jonat inte har känt sig redo förrän nu och det kan därmed indirekt tolkas som att den 

adopterade behöver förbereda sig mentalt för att göra en återresa. I detta sammanhang 

framställs adopterade som att de behöver vara mentalt förberedda för att åka tillbaka till sitt 

ursprungsland. 

Jonat säger: ”Jag vet ingenting om min mammas liv. Det vet jag inte.”. Utifrån uttalandet 

framgår det indirekt att mamman är den viktigaste familjemedlemmen och att de andra 

familjemedlemmarna inte är lika viktiga för honom. Jonat framställs därför som en person 

som värdesätter relationen med sin biologiska mamma. Adopterade framställs här som 

personer som värdesätter vissa biologiska familjemedlemmar mer än andra. Citatet kan även 

tolkas indirekt som att han är osäker gällande sin bakgrund då han betonar att han inte vet 

någonting om sin biologiska mamma. Han berättar vidare: ”Det jag mest har funderat över är 

hur hennes situation var innan hon adopterade bort mig.”. Citatet kan indirekt tolkas som att 

han inte enbart vill veta varför han blev bortadopterad, utan även hur hans mamma levde 

under den perioden. Jonat framställs som en nyfiken person då han har funderat mycket på 

tiden innan adoptionen. Detta gör att adopterade framställs som nyfikna personer, och deras 

nyfikenhet växer ju mer de funderar på varför de blev bortadopterade.  

Han pratar även om hur hans liv hade kunnat se ut om han inte hade blivit adopterad: 

Om jag inte hade blivit adopterad så hade jag förmodligen hamnat på gatan i 

Rumänien. Och vem vet, då kanske man ändå hade kommit till Sverige men inte i 

samma form. När jag ser tiggarna på gatorna här i Sverige, så… Det är ju en liten 

känsla av att det hade kunnat vara jag. 

Jonat börjar med att göra ett antagande om att det var för det bättre att han blev adopterad 

eftersom han annars hade hamnat på gatan i Rumänien. Det kan därför tolkas indirekt som 

att han är glad över att han blev bortadopterad. Senare menar han att han ändå skulle kunna 

hamna i Sverige och gör därför en jämförelse mellan att komma till Sverige som flykting eller 

adopterad. Det visar indirekt på att det finns en chans till ett bättre liv i Sverige än i 

Rumänien. Därefter uppmärksammar han tiggarna på gatorna i Sverige och jämför sig själv 
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med dem, vilket indirekt säger att han ser likheter mellan hur invandrare och adopterade 

kommer till Sverige. I detta sammanhang framställs Jonat som tacksam över att ha blivit 

adopterad eftersom han anser att det är bättre att komma till Sverige genom att adopteras. 

Det gör också att internationell adoption framställs som positivt. 

Jonat säger: ”Jag minns från barnhemmet att man inte fick gå ut och leka för det var så 

fattigt att om nåt barn blev sjuk så hade man inte råd med läkemedel eller sjukvård.”. Detta 

kan tolkas som att Rumänien var ett fattigt land med dålig välfärd och kunde därmed inte 

hjälpa någon som blev sjuk på grund av ekonomiska skäl. Det innebär att barnen var tvungna 

att spendera mycket tid inomhus för att inte riskera att bli sjuka. Citatet framställer 

internationell adoption som något positivt då barn får möjlighet till sjukvård. 

Jonats adoptivmamma berättar om hur Jonat hade det på barnhemmet genom att säga: 

Fick de mat så slängde de i sig allt. Äggen tog han i ett stycke. Det var väl att ta för sig 

så jag får. Annars blir jag utan. 

Hon säger att barnen på barnhemmet åt upp all mat och att Jonat var tvungen att äta fort för 

att ingen skulle ta hans mat. Detta kan innebära att det inte fanns tillräckligt med mat på 

barnhemmet för att det skulle räcka till alla. I detta sammanhang framställs internationell 

adoption som ett sätt att rädda barn från sämre förhållanden och det gör att adoption ses 

som något positivt. 

Mamman säger därefter: ”Jag tror nog att han har några luckor som fattas i ryggsäcken.”. 

Hon använder ”ryggsäcken” som en metafor för Jonats identitet eller bakgrund och att det 

saknas någonting i den. Det kan indirekt tolkas som att Jonat borde fylla luckorna genom att 

göra en återresa. Detta gör att adopterade framställs som identitetssökande och att de 

behöver göra en återresa för att få en mer komplett identitet. Hon berättar också: ”Han har 

alltid sagt: ‘Mamma, om inte jag har legat i din mage vems mage har jag legat i då?’”. Detta 

visar indirekt att Jonat är medveten om att han är adopterad och att hans adoptivmamma 

inte har fött honom. Jonat framställs som en nyfiken person då han vill veta mer om sig själv 

och varifrån han kommer. Detta gör att adopterade framställs som nyfikna då de vill veta mer 

om sin bakgrund i samband med att de känner sig annorlunda i jämförelse med andra barn. 

Det gör även att adoption framställs som annorlunda då normen är att ett barn ska ha legat i 

sin mammas mage.  

Jonat säger: ”Min uppväxt i Sverige har varit riktigt bra faktiskt. Fått gå i skola, haft bra 

uppväxt och vänner runt omkring mig.”. Den första meningen kan indirekt tolkas som att han 

inte förväntade sig att hans uppväxt i Sverige skulle bli så bra som den faktiskt blev. Den 

andra meningen ger förslag på vad Jonat menar med en bra uppväxt. Indirekt kan citatet 

också betyda att han inte hade fått gå i skola, haft en bra uppväxt eller haft vänner om han 
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inte hade blivit adopterad. Detta gör att Jonat framställs som tacksam över att han blev 

adopterad. Det gör även att adoption framställs som något positivt då det har ökat chansen 

till en bättre uppväxt för den adopterade.  

Jonat berättar: ”Mina fritidssysslor är brukshundklubb och jag är mycket ute i naturen.”. 

Citatet säger att han gillar att vistas ute i naturen, vilket indirekt kan kopplas till att han inte 

kunde vara ute när han bodde på barnhemmet. Citatet framställer Jonat som att han är 

tacksam över att han idag lever under andra förutsättningar än de han hade i Rumänien. 

Adoption framställs därför som något positivt eftersom det kan leda till bättre 

förutsättningar. 

8.8. Sammanställning 

Utifrån analysen kan vi urskilja att Spårlöst framställer adoption som positivt då det ses som 

en väg till bättre levnadsförhållanden och en tryggare uppväxt. Det framställs också som 

negativt då det framställs som osäkert eller problematiskt. Dessutom framställs adoption 

som att det sker vid en tidig ålder för den adopterade, men även som annorlunda på grund av 

att adoption avviker från normen som råder i samhället. Till sist framställs adoption som en 

förenklad process och som en vinstdrivande verksamhet. 

Vi kan urskilja att Spårlöst framställer adopterade som positiva till sin adoption, där 

adopterade som hoppfulla inkluderas, och som identitetssökande personer. De framställs 

även som nyfikna och värdesätter familjerelationer. Andra framställningar som förekommer 

är att de nästintill är som experter, annorlunda, föräldralösa eller sjuka och beroende av 

andra parter. Adopterade framställs som personer som har behov av att söka sina rötter, att 

de är mentalt starka personer och att de sammankopplar föräldraskap med biologiska band. 

Ytterligare framställningar av adopterade är att de värdesätter likhet, liknas vid handelsvaror 

och utvecklas på ett personligt plan. 
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9. Slutsatser och diskussion 

Tittaren matas främst med den framställning av adoption och adopterade som Spårlöst 

sänder ut eftersom det är ett program där adopterade faktiskt är representerade. Detta 

innebär att tittaren matas med ett budskap eller en framställning som påverkar hens 

verklighetsuppfattning, vilket kan ge en ensidig bild av adoption och adopterade. 

Konsekvensen av detta är att tittare utgår från att alla adopterade kan hitta sin biologiska 

familj genom att vara med i Spårlöst. Även om majoriteten av framställningarna var positiva 

borde mediesamhället sträva efter att öka framställningarna av internationell adoption, 

internationellt adopterade och olika etniciteter i media för att få en mer varierad 

framställning. I detta kapitel kommer vi att diskutera de viktigaste framställningarna och 

sätta de i relation till den tidigare forskningen. Slutsatserna vi kommer att diskutera kring är: 

adoption som vinstdrivande verksamhet, adoption som osäkert, adopterade som 

identitetssökande och nyfikna samt adopterade som annorlunda och värdesätter likhet.  

9.1. Framställningen av internationell adoption 

Vi kan ifrågasätta om Spårlöst är transparenta i sin framställning av internationell adoption 

då programmet inte tar upp hur adoptionsprocessen eller återresan går till. Det går också att 

ifrågasätta hur transparenta Spårlöst är som program då vi inte kan veta om 

sökningsprocessen har gått till på det sätt som visas i programmet. En av utgångspunkterna i 

innehållsforskning är hur medieinnehållet rekonstruerar sociala och kulturella värderingar 

(McQuail, 2010). Spårlöst framställer mestadels adoption som positivt, men det finns även 

negativa framställningar av adoption och adopterade. Dessa framställningar synliggör de 

problem som adoptioner kan medföra. Både den positiva och negativa synen på adoption 

delas socialt och kulturellt i Sverige. 

9.1.1. Adoption som vinstdrivande verksamhet 

Några av våra slutsatser är att Spårlöst framställer adopterade som handelsvaror, vilket även 

framställer adoption som en vinstdrivande verksamhet. Programmet har tagit med deltagare 

vars adoptioner misstänks vara barnhandel, vilket gör att de visar en nyanserad bild av 

adoption. Det går däremot inte att frångå att TV4 kapitaliserar sig på dessa 

adoptionsberättelser eftersom Frida Olsson, exekutive producent, berättar att deltagarna 

bland annat väljs efter hur intressanta deras adoptionssituationer är för publiken (personlig 

kommunikation, 24 november, 2016). Dessutom kostar internationell adoption pengar 

(MFOF, 2012) och det gör att adoption blir problematiskt eftersom det kan liknas vid ett 

välgörenhetsprojekt eller som barnhandel. Det kan därför diskuteras hur etiskt en adoption 

är beroende på anledningen till att den genomförs, eftersom adoptionen är för barnets bästa. 
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Barfoed Martinells studie (2008) visar att nyhetsartiklar om kriminalitet och barnhandel 

förekommer ofta, till exempel artiklar om illegala adoptioner där människosmuggling 

förekommit. Detta stärker programmets framställning av adopterade som handelsvaror och 

Spårlöst som ett transparent program. 

Spårlöst sänds på en kommersiell tv-kanal och enligt Hill (2007) innebär det att programmet 

i första hand är underhållande och i andra hand är informerande. Det är därför väsentligt att 

diskutera hur etiskt det är att TV4 bedriver en vinstdrivande verksamhet på att adopterade 

återförenas med sina biologiska släktingar som de tidigare separerades från. 

Programkonceptet är att adopterade ska återuppta kontakten med sina biologiska 

familjemedlemmar, vilket kan ses som positivt. I den utvalda säsongen tydliggör Spårlöst att 

de har ett samarbete med Plan international, vilket kan vara ett sätt för att visa att 

programmet har goda intentioner. Däremot anser vi att det inte är etiskt att adopterade 

liknas vid utsatta barn och det kan då tolkas som att adopterade är välgörenhetsprojekt.  

En av de positiva framställningarna är att adoption leder till bättre förutsättningar för den 

adopterade. I Barfoed Martinells (2008) studie framställs adoption som en socialt accepterad 

lösning när det gäller andra länders sociala problem, vilka även ses i framställningarna i 

Spårlöst. Det kan ses som att adoption är ett sätt för att motverka fattigdom och utsatthet i 

världen. Denna framställningen av adoption kan därför göra att den adopterade ses som att 

hen räddas från sitt ursprungsland. Det framställs även som positivt då en adoption gynnar 

den biologiska familjen om de inte kan ta hand om barnet. Den gynnar samtidigt 

adoptivfamiljen eftersom det är en typ av familjebildning och även motverkar barnlöshet. Det 

kan däremot ifrågasättas om adoption genomförs mer som en god gärning än som en typ av 

familjebildning. I samband med Barfoed Martinells (2008) studie skulle dessa 

framställningar kategoriseras som adoption som lösning.  

9.1.2. Adoption som osäkert 

Spårlöst framställer adoption som osäkert då adoptionshandlingarna inte alltid är 

tillförlitliga och korrekta, vilket innebär att adoptionen kan ha gått till på ett felaktigt sätt. I 

samband med Barfoed Martinells (2008) studie skulle denna framställning av adoption 

kategoriseras som problem. Det kan till exempel vara som fallet med Isabella, avsnitt 2, där 

hennes adoptionshandlingar inte stämde överens med Bernardas berättelse eller som fallet 

med Daniel, avsnitt 9, där han adopterades bort utan att hans mamma visste om det. 

Adoptioner som har gått till på liknande sätt är mer intressanta adoptionsberättelser för TV4, 

och adopterade med sådana berättelser får därmed delta i Spårlöst. Något som kan förebygga 

att adoptioner går fel till är att synliggöra dessa problem och göra adoption till en prioriterad 

politisk fråga. Spårlöst skulle kunna fylla en synliggörande funktion genom att även visa 



42 
 

återresor som inte leder till att adopterade återförenas med familjemedlemmar. Detta skulle 

leda till tittaren ges en mer realistisk bild av sökningsprocessen och om hur adoptioner gått 

till. Det problematiska är däremot att Spårlöst medvetet väljer ut adopterade som har en 

större chans att återförenas. Ett annat förslag på att förebygga att adoptioner går till fel är att 

den svenska politiken och adoptionsorganisationer samarbetar för att påverka 

ursprungsländernas lagar, vilket på lång sikt kan leda till bättre adoptionsvillkor. 

9.2. Framställningen av internationellt adopterade 

Utifrån analysen kan vi se att Spårlöst ofta framställer de adopterade som positiva till sin 

adoption, som identitetssökande och nyfikna personer. Deltagarna framställs som positiva 

till sin adoption då de är tacksamma över att ha fått chansen till ett bättre och tryggare liv än 

om de hade levt kvar i sitt ursprungsland. Detta kan kopplas till en av Barfoed Martinells 

(2008) slutsatser som framställer adoption som okomplicerad erfarenhet. Hennes slutsats 

innebär att barnet fått en god uppväxt, har varit efterlängtat och älskat (Barfoed Martinell, 

2008). Ofta uttrycks tacksamhet över att ha blivit adopterad då det ses som en andra chans 

(Barfoed Martinell, 2008). Till exempel framställs Jonat i avsnitt 10 som tacksam när han 

berättar om hur bra hans uppväxt har varit i Sverige. 

9.2.1. Adopterade som identitetssökande och nyfikna personer 

Spårlöst framställer adopterade som identitetssökande och nyfikna personer eftersom de vill 

göra en återresa och söka efter sina biologiska släktingar. Många av deltagarna söker sin 

biologiska mamma, vilket kan bero på att mamman anses vara lättare att hitta då hon kan 

vara registrerad i samband med barnets födsel till skillnad från den biologiska pappan. 

Återresan görs i syfte att få en mer fullständig identitet eller att se hur den biologiska familjen 

lever idag. Identitet är viktigt att lyfta fram, särskilt i samband med att adopterade vill söka 

efter sina rötter, eftersom det kan vara orsaken till det finns en konflikt mellan adopterades 

nationella identitet och etniska identitet (Stier, 2016).  

Enligt Barfoed Martinell (2008) är en av anledningarna till att adopterade framställs som 

identitetssökande dels för att de har separerats från sin biologiska familj, dels för att de har 

separerats från sitt ursprungsland och sin kultur. Hon menar att återresan kan anses vara en 

väg till svar på existentiella frågor eftersom den gör det möjligt för den adopterade att knyta 

an till biologiska band, kulturen eller landet i sig (Barfoed Martinell, 2008). Den 

dominerande anledningen till att de adopterade vill söka sitt ursprung är att de vill få bättre 

självinsikt och veta mer om sin bakgrund, vilket Barfoed Martinell (2008) kallar för den 

normativa modellen. 
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Om den adopterade väljer att söka till Spårlöst är det produktionsbolaget som bestämmer 

om hen får delta i programmet. Ett av kraven för att delta i programmet är att den sökandes 

adoptionsberättelse måste skilja sig från mängden (F. Olsson, personlig kommunikation, 24 

november, 2016), vilket gör att chansen att göra en återresa minskar. Ett annat krav är att 

deltagaren ska ha tillräckligt mycket information för att kunna hitta sina biologiska 

släktingar, men tillräckligt lite för att den adopterade inte ska kunna söka sitt ursprung på 

egen hand (F. Olsson, personlig kommunikation, 24 november, 2016). Detta kan ge en 

felaktig framställning av hur mycket information adopterade har i sina adoptionshandlingar 

eftersom det bara är adopterade med en specifik mängd information som väljs ut till 

programmet. Det framgår därmed inte att adopterade har olika mycket information om sin 

adoption på grund av att Spårlöst framställer det som att alla adopterade kan vara med i 

programmet och hitta sina biologiska släktingar. 

9.2.2. Adopterade som annorlunda och värdesätter likheter  

Två av studiens slutsatser är att Spårlöst framställer adopterade som utseendemässigt 

annorlunda och som att de värdesätter likhet. I Barfoed Martinells (2008) studie 

kategoriseras att se annorlunda ut och att inte anses vara svensk som adoption som 

komplicerad erfarenhet eftersom den adopterade får det svårare att accepteras i det svenska 

samhället. Däremot kan det även kategoriseras som adoption som okomplicerad erfarenhet 

då intervjupersonerna även uttryckt att det är något positivt eller rentav en resurs att ha ett 

annat utseende eller en adoptionsbakgrund eftersom det skiljer dem från mängden (Barfoed 

Martinell, 2008).  

Att internationellt adopterade framställs som annorlunda kan även kopplas till den nationella 

och etniska identiteten eftersom ett lands nationella identitet starkt sammankopplas med 

landets dominerande etniska grupp (Olausson, 2009). Detta är särskilt påtagligt för 

internationellt adopterade (Stier, 2015) då deras etniska identitet ifrågasätts. En konsekvens 

av detta är att adopterade kan känna sig malplacerade i mottagarlandet. Däremot, om de åker 

tillbaka till respektive ursprungsland finns det en risk för att de kommer att känna sig 

malplacerade även där på grund av att de inte identifierar sig med landet, talar språket eller 

är bekant med kulturen.  

Spårlöst framställer dessutom adopterade som personer som värdesätter familjerelationer, 

vanligtvis till sina biologiska föräldrar. Att adopterade känner samhörighet med sina 

biologiska föräldrar kan vara att de är utseendemässigt och beteendemässigt lika. I 

programmet framställs exempelvis William i avsnitt 1 som en person som värdesätter likhet 

med andra människor, speciellt utseendemässigt, när han pratar med den utomstående om 

band och gener. Detta kan sammankopplas med Barfoed Martinells (2008) studie där hon 
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belyser att ”söka rötter”-diskursen inte kan kategoriseras som lösning eller problem eftersom 

det är en självklarhet att söka sina rötter idag. Diskursen innefattar att den adopterade knyter 

an till biologiska band, kulturen eller landet i sig (Barfoed Martinell, 2008).  

9.3. Förslag till vidare forskning 

Denna studie kan användas som startpunkt för fortsatta studier, till exempel skulle man 

kunna undersöka hur internationell adoption och internationellt adopterade framställs i 

avsnittens övriga delar med hjälp av samma metod. Ett annat alternativ är att använda 

metoden multimodal kritisk diskursanalys för att få en mer komplett bild av framställningen 

i Spårlöst då den metoden även skulle ta hänsyn till det visuella i programmet.  

Ett annat förslag till vidare forskning kan vara att genomföra en liknande studie, men istället 

undersöka hur Spårlöst framställer nationell adoption och nationellt adopterade. Den skulle 

sedan kunna jämföras med denna studie för att se eventuella skillnader mellan 

framställningarna av de olika adoptionstyperna. Ytterligare ett förslag till en studie kan vara 

att fokusera mer på hur Spårlöst påverkar sina tittare. 
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Bilaga 

P = programledare 

A = adopterad 

U = utomstående 

F = familjemedlem 

Avsnitt 1 (00:25-04:38) 

(00:25) P: William adopterades från Colombia när han var fem månader gammal. 

(00:29) P: Från Sverige har han i flera år försökt hitta mamman han lämnade för 31 år sen, 

men utan framgång. 

(00:37) P: De senaste uppgifter han har fått fram leder hit, till Costa Rica men här slutar 

spåren. 

(00:50) A: Jag heter William och är uppvuxen i Västerås och har bott i Stockholm sen 13 år 

tillbaka snart och jobbar på en PR-byrå och även som makeup-artist. 

(01:02) U: Hur gammal var du när du kom till Sverige? 

(01:05) A: Fem månader. 

(01:06) A: Då kom jag i en liten bärkorg med Lufthansa. 

(01:13) A: Jag har nog tänkt väldigt mycket på min adoption. 

(01:16) A: Det har gått i perioder. 

(01:17) A: Som barn fanns det en väldig nyfikenhet för att man kanske inte kände sig riktigt 

som andra barn. 

(01:24) A: Ju äldre jag har blivit, ju större har nog saknaden och längtan efter att söka 

ursprunget blivit. 

(01:33) A: Hur allting började. 

(01:36) A: Framför allt är jag väldigt nyfiken över vem min mamma är. 

(01:41) U: Jag tänker mer band eller gener. 

(01:44) U: Att det bara ska falla på plats, för att man är samma. 

(01:48) A: Man kanske blir superbesviken. Man kanske är jätteolika. 



50 
 

(01:52) A: Det blir ju jättemärkligt. 

(01:55) A: Jag saknar den där pusselbiten som jag hoppas jag ska hitta och kunna få på plats. 

(02:05) A: Nu är du redo. 

(02:06) U: Det luktar gott. 

(02:07) A: God morgon. 

(02:08) A: Pigg och fräsch. 

(02:10) U: Så här ser jag alltid ut. 

(02:18) A: Under perioder när jag har bott i länder där människor är utsatta har jag 

reflekterat över att jag är ganska tacksam att jag är adopterad. 

(02:30) A: Det är klart att det kommer att vara en kontrast gentemot hur mamma och mina 

anhöriga lever i Colombia. 

(02:38) A: Så jag tror att hon kommer att vara glad och tacksam över att jag har möjligheten 

att leva ett tryggt och bra liv. 

(02:49) A: Hej. 

(02:50) F: Hej! 

(02:51) F: Allt väl? 

(02:52) A: Ja. 

(02:54) A: Min uppväxt har varit väldigt bra. 

(02:56) A: Jag har en väldigt nära relation till mina föräldrar. 

(03:00) F: Du kom med eskort från Colombia till Sverige. 

(03:04) F: Den här babyliften kom du till Sverige i. 

(03:09) A: Och pappa är nog min bästa kompis. 

(13:13) A: Vad tycker du om hela resan? 

(03:16) F: Ja, det blir spännande för dig och… 

(03:20) A: Känns det konstigt för dig? 

(03:21) F: Nej, det kan jag inte påstå. 

(03:24) F: Däremot så är det en stor sak att gå tillbaka. 
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(03:31) F: Vad som kommer ut av det hela kommer ju att beröra dig i första hand. 

(03:36) F: Sen hoppas jag att det ska bli en positiv upplevelse för dig. 

(03:40) A: Men sen är jag supernervös. 

(03:43) A: Så klart. 

(03:46) F: Du klarar det. 

(03:48) F: Jag har slutat bekymra mig för dig. 

(03:53) A: Det är en emotionell resa att göra. 

(03:59) A: Också i relation till mina föräldrar, som står mig väldigt nära. 

(04:03) A: Banden till mina föräldrar blir nog ännu starkare nu när jag ska åka. 

(04:13) A: Jag skulle nog vara tacksam över allting som man hittar. 

(04:19) A: Nån som är blodsligt släkt med mig vore jättespännande att träffa. 

(04:27) A: Men huvudsakligen söker jag efter mamma. 

Avsnitt 2 (00:23-01:00) 

(00:23) P: Här har jag Isabellas ansökan. 

(00:26) P: Hon är från Luleå och söker sin biologiska mamma i Chile. 

(00:29) P: Nyligen fick hon ett brev från en viss Bernarda som säger att hon är hennes 

mamma. 

(00:35) P: Det skulle kunna vara en riktig solskenshistoria men av adoptionshandlingarna 

känner jag att nåt inte stämmer. 

(00:52) A: När jag fick det här brevet, att veta att nån letar efter mig kändes helt underbart, 

men det var en chock. 

Avsnitt 4 (00:23-03:15) 

(00:23) P: Här i Bangkok föddes Lisa för 40 år sen. 

(00:27) P: Hon var bara sex veckor när hon kom till Malå i norra Sverige. 

(00:31) P: Under sin uppväxt tänkte hon inte mycket på att hon var adopterad det var först 

när hon blev mamma, som tankarna väcktes till liv. 
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(00:40) P: Tidigare i år var hon tillbaka för första gången och fick veta nåt som verkligen fick 

henne att vilja söka efter sin biologiska mamma. 

(00:56) A till F: Ska du stoppa den här? 

(00:58) A till F: Där ska gubben vara. 

(01:00) A: Jag bor med min make Johan på Gotland och tillsammans med fyra barn. 

(01:07) A: Elsa, ett år, och de större barnen: (01:10) Alma, 16, tvillingarna Albin och Alfons, 

12 år. 

(01:19) A: Hallå? 

(01:20) A: Har ni haft en bra dag? 

(01: 22) F: Ja. 

(01: 23) A: Vad har ni käkat i dag? 

(01: 25) A: Jag växte upp i Norrland, i Västerbottens inland. 

(01:30) A: Haft en jättebra och trygg uppväxt. 

(01:35) A: Det var först när jag började fråga om min adoption när jag fick barn själv som 

mamma och pappa berättade att det var en annan flicka som de egentligen skulle adoptera. 

(01:51) A: Det var ju väldigt oklart allt som hände i Bangkok när mamma och pappa åkte och 

hämtade mig. 

(02:01) A: De hade fått papper och bilder på en annan flicka som var så sjuk att doktorn sa 

att hon inte klarar resan till Sverige. 

(02:13) A: Advokaten som höll i adoptionen sa: ”Vi har en annan flicka.” 

(02:19) A: Den flickan var jag. 

(02:21) A: Om jag kom från barnhem eller från lasarett, det vet vi inte riktigt. 

(02:35) A: För ett halvår sen var vi på semester i Thailand och jag tog med mig mina 

adoptionshandlingar. 

(02:43) A: I högra hörnet på en handling fanns det thaitecken, handskrivet. 

(02:49) A: Och när jag fick hjälp med att översätta så fick jag veta att tecknet betydde ”äldre 

tvillingsystern”. 

(03:04) Jag blev svettig och snurrig i huvudet och tänkte: ”Vad säger du? Har jag en tvilling?” 
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(03:11) A: Kan det finnas en till som är precis som jag? 

Avsnitt 5 (00:36-01:34) 

(00:36) P: Här i Medellín i Colombia adopterades Maria ifrån när hon var två år. 

(00:41) P: För två år sen var hon tillbaka och försökte söka efter sin biologiska mamma men 

tyvärr utan resultat. 

(00:49) P: Nu ska vi tillsammans försöka igen och förhoppningsvis nånstans här finns svaren 

på alla hennes frågor. 

(01:10) A: Jag heter Maria och kommer från Göteborg. 

(01:13) A: Som person är jag väldigt impulsiv och spontan och glad för det mesta. 

(01:19): A: Jag gillar att resa, det är jättekul. 

(01:23) A: Och filosofi är kul. 

(01: 25) A: lär mig vad som helst. 

(01:27) A: Läsa vad andra människor tycker och tänker. 

(01:30) A: Funderingar och så. 

(01:32) A: För jag gillar att fundera på saker. 

(01:33) A: Stora frågor. 

Avsnitt 7 (00:20-01:52) 

(00:20) P: Jag är i Chile för att förbereda sökandet efter Jennys biologiska mamma Virginia. 

(00:25) P: Jenny föddes här i Santiago för 38 år sen och var bara några månader när hon 

kom till Sverige. 

(00:32) P: Hon har funderat mycket på sin biologiska mor sen tonåren då hon första gången 

läste brevet hon fått med sig som berättar om Virginias tuffa tid när hon bar på Jenny. 

(00:51) A: När jag var 12-13 år fick jag ta del av brevet som kom med mig när jag kom till 

Sverige. 

(00:57): Där står det om min mamma, hur hon kämpade för att behålla mig. 

(01:02) Sen dess har jag tänkt jättemycket på henne. 

(01:06) Vilken smärta det måste ha varit att lämna bort mig fast hon ville behålla mig. 
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(01:12) A läser upp brevet: ”Virginia är 18 år, tredje barnet i en syskonskara på sex och bor 

hos en flera år äldre syster som är gift med en man 20 år äldre än hon själv.” 

(01:24) A läser vidare: ”Det är han som är lilla Jennys far.” 

(01:26) A läser vidare: ”När Virginias syster upptäckte att Virginia var med barn och insåg att 

hennes egen make var fadern blev det ett våldsamt gräl mellan systrarna.” 

(01:38) A läser vidare: ”Storasyster lät inackordera lillasyster i ett hem för blivande ogifta 

mödrar som drivs av katolska nunnor.” 

(01:46) A: Det var väldigt tufft för henne. Hon kunde inte behålla mig. 

(01:50) A: Hon var tvungen att adoptera bort mig. 

Avsnitt 9 (00:25-01:35) 

(00:25) P: För 30 år sen adopterades Daniel från Sydkorea till Sverige när han bara var fyra 

månader gammal. 

(00:32) P: Nu vill han försöka hitta tillbaka till sina rötter och resan börjar här i Sydkoreas 

huvudstad Seoul. 

(00:56) A: Jag heter Daniel Johansson, är 30 år, bor just nu i Kristianstad och trivs bra med 

det. 

(01:03) A: Jag har varit väldigt blyg men jag är inte det längre. 

(01:07) A: Jobbar inom psykiatrin. 

(01:08) A: Jag jobbar med människor och då måste jag prata med folk och då kan jag inte 

vara blyg. 

(01:16) A: Jag blev adopterad när jag var fyra. 

(01:20) A: Jag har fått veta hur livet var från det att jag landade på Arlanda. 

(01:24) A: Men jag vet ingenting om vad som hände innan dess. 

(01:28) A: Jag har aldrig varit i Sydkorea och vet inte hur jag skulle söka efter min biologiska 

mamma. 

(01:34) A: Jag har ingen aning om var jag skulle börja. 
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Avsnitt 10 (00:24-03:36) 

(00:24) P: Under sina tre första år växte Jonat upp under svåra förhållanden på ett barnhem 

här i Rumänien, innan han adopterades till Sverige. 

(00:33) P: 19 år senare känner han sig redo att återvända för att söka efter sin biologiska 

mamma. 

(00:45) A: Jag vet ingenting om min mammas liv. 

(00:48) A: Det vet jag inte. 

(00:52) A: Det jag mest har funderat över är hur hennes situation var innan hon adopterade 

bort mig. 

(01:01) A: Om jag inte hade blivit adopterad så hade jag förmodligen hamnat på gatan i 

Rumänien. 

(01:11) A: Och vem vet, då kanske man ändå hade kommit till Sverige men inte i samma 

form. 

(01:22) A: När jag ser tiggarna på gatorna här i Sverige, så… 

(01:28) A: Det är ju en liten känsla av att det hade kunnat vara jag. 

(01:34) A: Jag minns från barnhemmet att man inte fick gå ut och leka för det var så fattigt 

att om nåt barn blev sjuk så hade man inte råd med läkemedel eller sjukvård. 

(01:50) A: Det säger ganska mycket om hur fattigt det var på den tiden. 

(01:56) A: Jag blev hämtad av mina föräldrar när jag var tre år. 

(01:59) A: Det var hösten -97. 

(02:03) A: Jag kommer ihåg att jag kröp upp i famnen på mamma och sa: ”Mama och tata.” 

Alltså mamma och pappa på rumänska. 

(02:13) A: Och att de hade förberett mig på barnhemmet att det här skulle vara min mamma 

och pappa. 

(02:23) F: Jag har aldrig sett en sån glad unge. 

(02:27) F: Han hade ett leende som var jättestort. 

(02:32) F: Fick de mat så slängde de i sig allt. 

(02:34) F: Äggen tog han i ett stycke. 
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(02:37) F: Det var väl att ta för sig så jag får. 

(02:39) F: Annars blir jag utan. 

(02:43) F: Jag tror nog att han har några luckor som fattas i ryggsäcken. 

(02:49) F: Han har alltid sagt: ”Mamma, om inte jag har legat i din mage vems mage har jag 

legat i då?” 

(02:59) A: Min uppväxt i Sverige har varit riktigt bra faktiskt. 

(03:03) A: Fått gå i skola, haft bra uppväxt och vänner runt omkring mig. 

(03:09) A: Det har flutit på. 

(03:15) A: Jag skulle beskriva mig själv som en ganska sprallig person. 

(03:19) A: Glad och positiv. 

(03:22) A: Mina fritidssysslor är brukshundklubb och jag är mycket ute i naturen. 

(03:29) A: Jag brukar gå med hunden många långa slingor. 
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