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Abstract  
The aim of this study was to examine international adoptees interest in their biological and 
cultural origin. It was also to find out how the adoptees reflect on their own ethnic identity. 
Last, the purpose was to investigate if the adoptive parents attitudes towards their children’s 
origin and adoption played a part in how the children themselves developed an interest in this. 
Through eight semi-structured interviews the adoptees have narrated about their life 
experiences. The result is presented through five different themes, which are: origin, ethnic 
self-identity, parents and associated persons approach, in the meeting with other people and 
own attitudes towards the adoption. The empirical material has been analyzed through a social 
constructive perspective and the concepts ethnic identity, transracial identification and 
socialization. The results shows that the adoptees overall does not have any interest in 
searching for their biological origin. The thought has been with the adoptees for short periods 
throughout their lives but no one has actively tried to find their biological parents. The 
cultural interest is on the other hand more noticeable. When it comes to ethnic identity there is 
a large variation in the answers. The results show that the ethnic identity was alterable 
depending on situation, social context and with whom they interact. As far as the parents 
approach towards the adoption, the adoptees experience that they have been able to have an 
open communication about it. Among the parents that have been interested in their children’s 
ancestral homeland it shows that their children are the ones that have had a positive attitude 
towards this. Six of the eight informants have experienced prejudice, discrimination or racism. 
Their own attitudes towards their own adoption are that they believe that it’s more positive 
than negative to be adopted. 
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Förord 
 
Jag vill rikta ett stort tack till alla intervjupersoner som tagit sig tid till att medverka i denna 
studie och delat med sig av sina berättelser och personliga erfarenheter. Tack! Utan er hade 
denna studie inte varit möjlig att genomföra. 
 
Oskarshamn, maj 2010 
Maria Wihlborg 
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1. Inledning 
Adoptioner av utländska barn till Sverige har förekommit sedan slutet av 1950-talet. Ungefär 

49 000 adopterade barn har kommit till Sverige och varje år adopteras ytterligare ca 800 barn 

från utlandet. Barnen kommer från ett 25-tal länder i Asien, Latinamerika, Östeuropa och 

Afrika. Under 2009 kom de flesta barnen från Kina, Sydkorea, Vietnam, Colombia, Taiwan, 

Sydafrika och Indien (MIA 2010). Barnens ålder när de kommer till adoptivföräldrarna är 

olika. Under många år var det vanligt att föräldrarna kunde hämta barnen när de var 1-5 

månader gamla, numera är barnen oftast äldre när de adopteras. Under tidigare år var en 

majoritet av de adopterade barnen flickor, numera kan man dock se att könsfördelningen är 

mer jämn (Nordin-Jareno 2007:35). Verksamheten regleras av svensk lagstiftning och 

internationella konventioner. En mängd olika lagar berör internationella adoptioner, men 

framförallt föräldrabalken och socialtjänstlagen. Sverige har också anslutit sig till 

internationella konventioner som helt eller delvis berör adoption (SOU 2003:49: 83-84). 

Bland annat FN:s konvention om barns rättigheter och Haagkonventionen om skydd av barn 

samt samarbete vid internationella adoptioner (MIA 2010). De som följer upp vid en 

internationell adoption och ser till att barnen har det bra är den kommun som barnet blir bosatt 

i vid ankomsten till Sverige. Enligt socialtjänstlagen har kommunerna ett särskilt ansvar för 

att följa upp de adopterade barnen och tillgodose deras särskilda behov av stöd och hjälp som 

kan tänkas finnas fram till dess då barnet är myndigt. Praxis är även att socialtjänsten skriver 

en uppföljningsrapport när barnet har varit hos sin adoptivfamilj i ett halvår. Rapporten 

skickas till barnets födelseland och är ett viktigt dokument för att de som medverkat till 

adoptionen i ursprungsländerna ska kunna bilda sig en uppfattning om hur barnet har det i sin 

nya familj (ibid.). Socialtjänsten och socialnämnden är inblandade i olika skeenden av en 

adoption och har olika uppgifter men samt ett stort ansvar vad gäller adoptioner 

(Socialstyrelsen 2008:23). 

 

1.1 Problemformulering 
Vinnerljung & Sundell (2007:14, 23-24) menar att den stora majoriteten av internationellt 

adopterade barn utvecklas väl och som befolkningen i övrigt. Dock är adopterade 

överrepresenterade inom några områden vad gäller ogynnsam utveckling i tonåren eller i ung 

vuxen ålder. Riskerna för psykisk ohälsa och placering i social dygnsvård under tonåren är 

markant. Vad detta beror på kan variera, men klart är att internationellt adopterade utgör en 

riskgrupp för ovan nämnda problem. Detta gör denna grupp intressant att undersöka, inte 
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minst angående deras erfarenheter av hur det är att leva i Sverige idag. Som blivande 

socionom, med eventuellt jobb inom socialtjänsten kan det vara viktigt att få en fördjupad 

kunskap om deras livssituation och identitetsskapande i det svenska samhället, eftersom 

socialtjänsten och socialnämnden är iblandade i många skeenden av en adoption. 

  

Ett område som berörs vad gäller internationellt adopterade handlar mycket om ett etniskt 

identitetssökande. Hos ”synligt” adopterade står det etniska ursprunget i centrum och man kan 

fråga sig om det är möjligt för barn av ett annat etniskt ursprung än adoptivföräldrarna att 

utveckla en välfungerande etnisk identitet (Irhammar 1997:18) Dessa barn har en längre väg 

att gå i sin identitetsutveckling än svenskfödda barn eftersom en stor del av identitetssökandet 

handlar om utseende. Utseendet är det som från första stund skiljer dem från 

majoritetsbefolkningen då de oftast har en annan etnisk identitet än majoriteten samt att de 

kommer från ett annat land. Det är dock inte själva utseendet i sig som är problematiskt, utan 

det faktum att utseendet skiljer de internationellt adopterade från släktingar, vänner och 

familj. Detta gör bland annat att de placeras i samma fack som invandrare och flyktingar, 

vilka de själva inte identifierar sig med. Utseendet blir den markör som stämplar de 

adopterade som annorlunda och icke-skandinaviska (Dalen 2007:112-113). I Sverige är det 

samhälle som adoptivbarnet växer upp i huvudsak vitt. Att ha vithet som norm betyder att ha 

en inre vit måttstock för vad som är rätt och fel, vackert och fult (Kamm 1998:10). Svenskhet 

länkas till vithet och genom att se ”svensk ut” betyder det att man är blond och blåögd 

(Martinell-Barfoed 2008:154). Internationellt adopterade har många likheter med sina 

jämnåriga svenskfödda, de pratar på samma sätt och kan alla sociala koder (Lindblad 

2004:191). Adopterade i Sverige får dessutom genom uppfostran, familj och nationell 

tillhörighet en svensk etnicitet men som tidigare nämnts är det just utseendet som skiljer ut 

dem. Att vara internationellt adopterad och svensk kan uppfattas som svårt att förena när 

hudfärgen signalerar att man är född i ett utomeuropeiskt land (Martinell-Barfoed 2008:156). 

Tidigare intervjuer med utlandsadopterade visar att de har ett ambivalent och komplicerat 

förhållande till den egna etniska gruppen, den egna etniska identiteten samt till invandrare 

(Dalen 2007:113-114). Många adopterade försöker bli utpräglade svenskar som kompensation 

för sitt utseende medan andra söker sig mer till sin ursprungskultur (Landerholm 2003:280). 

Identitetsutvecklingen blir mer komplex när olika dimensioner av annorlundaskap såsom 

utseende, etniskt och kulturellt ursprung finns med i en individs liv (SOU 2003:49: 89). Om 

man ska utgå ifrån detta och det material som finns om adopterade verkar det otvivelaktigt 

som att de ställs inför stora utmaningar under sin uppväxt. Man kan ställas inför många 
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frågor, därför är detta ett intressant område att undersöka. Genom att sätta de adopterades 

egna erfarenheter i centrum vill jag undersöka hur de själva uppfattar sin etniska identitet och 

vad detta har inneburit för dem.  

 

I dagens Sverige finns det en utbredd kunskap om att människor med utländsk bakgrund 

särbehandlas negativt i det svenska samhället (Hübinette & Tigervall 2008:12). Vidare visar 

forskning att dagens ungdomar inte är lika välvilligt inställda till invandrare och flyktingar 

som gårdagens ungdomar (Irhammar 1997:64). Då internationellt adopterade har ett utseende 

som gör att de kan länkas till flyktingar blir det därför intressant att se vad de har för 

upplevelser av främlingsfientlighet, fördomar, och diskriminering. Dessutom har 

adoptionsforskningen i Sverige sällan intresserat sig för frågor kring diskriminering utan 

istället valt att fokusera på andra områden såsom uppväxt och familj (Hübinette & Tigervall 

2008:26), vilket bidrar ytterligare till att detta blir ett intressant område att undersöka. 

 

När ett barn adopteras tappar det oftast kontakten med sina biologiska och kulturella rötter 

och har ett mer definitivt avbrott i sin livshistoria än andra ungdomar (Dalen 2007:113). Vad 

gäller adoptivbarnens identitet kan dessa ha svårt att integrera sina föreställningar om sin 

bakgrund och biologiska familj under uppväxten (SOU 2003:49: 12). Frågor som ”var 

kommer jag ifrån?” och ”vem födde mig?” är vanliga (Martinell Barfoed 2008:36). Det kan 

vara svårt för de adopterade att identifiera sig med två ursprung och/eller två kulturer. 

Adoptivföräldrarna kan underlätta identifikationsprocessen genom att engagera sig i 

exempelvis ursprungslandets kultur med mera. Engagemanget för sin biologiska och etniska 

bakgrund ser olika ut för olika individer (SOU 2003:49: 12, 29). Eftersom adopterade har en 

bakgrund som skiljer dem ifrån sina jämnåriga blir det viktigt att se hur de förhåller sig till 

denna, om det finns ett intresse för ursprunget, både det biologiska och kulturella. Intressant 

är också att se hur de adopterade upplever att deras adoptivföräldrar har ställt sig till deras 

ursprung och om de har spelat någon roll för barnens eget intresse alternativt ointresse av sitt 

ursprung. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur vuxna internationellt adopterade 

upplever det att vara adopterade. 

Uppsatsen belyser följande frågeställningar: 
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- Finns det ett intresse för det biologiska och kulturella ursprunget och att söka kunskap om 

detta? 

- Hur upplever de adopterade sina etniska identiteter? 

- Spelar adoptivföräldrarnas förhållningssätt till de adopterades ursprung och adoption någon 

roll för de adopterades egna intressen av detta? 

- Utsätts adopterade för negativt särskiljande beteende såsom främlingsfientlighet, fördomar  

eller diskriminering? 

- Hur ser de adopterades egna inställningar ut till att vara adopterad? 

 

1.3 Avgränsning 
Fokus i uppsatsen ligger på internationellt adopterade. De som Irhammar (1996:17) beskriver 

som ”synligt” adopterade där barnet oftast avviker utseendemässigt ifrån adoptivföräldrarna. 

Det är alltså mer uppenbart att barnet är adopterat. Jag har även valt att geografiskt avgränsa 

mig då fokus ligger på internationellt adopterade utanför Europa. Vidare har jag vänt mig till 

vuxna adopterade. Det blir även en avgränsning då en åldergräns på tjugofem år eller äldre är 

satt för respondenterna. 

 

1.4 Disposition 
Uppsatsen är indelad i sex kapitel. Första kapitlet består av inledning, problemformulering 

syfte och frågeställningar samt en redovisning för uppsatsen avgränsningar. I andra kapitlet 

redovisas tidigare forskning inom området adoption. I kapitel tre presenteras den teori och de 

begrepp som studiens empiri kommer att analyseras med. Kapitel fyra består av en metoddel 

där val av metod, urval, genomförande och tillvägagångssätt beskrivs. En diskussion kring 

fenomenologi, förförståelse, validitet reliabilitet och generaliserbarhet och de etiska 

överväganden som gjorts under uppsatsens gång presenteras också. Kapitlet avslutas med att 

presentera valet av analyseringsmetod av empirin. I femte kapitlet ges en kort beskrivning av 

studiens respondenter och följs av en analys av det empiriska materialet. Detta presentas 

utifrån fem olika teman. Avslutningsvis består det sjätte kapitlet av en slutdiskussion följt av 

förslag på vidare forskning inom området. 
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2. Tidigare forskning 
Ämnet adoption är stort och det finns många olika forskningsområden inom det. I avsnittet 

presenteras tidigare forskning som anses vara relevant för studien. För att göra den mer 

överskådlig har den placerats i olika teman. Dessa är: diskriminering och identitet, berättelser 

om adoption, ursprung och rötter samt psykisk hälsa. I statens offentliga utredning Adoption 

– till vilket pris? från 2003 görs en omfattande sammanställning av adoptionsforskningen som 

man kan läsa vidare i vid ett större intresse av området.  

 

2.1 Diskriminering och identitet 
Hübinette och Tigervall har i sin bok Adoption med förhinder gjort en svensk kvalitativ 

intervjustudie där det empiriska underlaget utgörs av intervjuer med tjugo vuxna adopterade 

och åtta adoptivföräldrar. Det empiriska underlaget med adoptivföräldrarna har även 

kombinerats med böcker skrivna av adoptivföräldrar. Syftet med studien var bland annat att 

studera dessa människors erfarenheter av särbehandling och diskriminering (Hübinette & 

Tigervall 2008:15). Angående de adopterade ville man ta reda på deras uppfattningar av och 

förhållningssätt till sina utseenden, deras erfarenheter av diskriminering i exempelvis skolan 

och vardagslivet samt deras attityder och beteenden gentemot invandrade och utlänningar och 

till sist deras egna identifikationer. När det gällde adoptivföräldrarna ville man få reda på 

deras erfarenheter av särbehandling gentemot barnen och familjen och deras strategier för att 

hantera olika fall av diskriminering. Bland de adopterade var informanterna i åldrarna 21-48 

år, 11 var kvinnor och 9 män och de kom exempelvis från Korea, Chile, Sri Lanka och Iran. 

Adoptivföräldrarna i studien var främst kvinnor, enbart två var män (ibid. 2008:29-30, 

35,167).  

 

De flesta adopterade tänkte inte medvetet på att de inte var vita som barn, detta blev aktuellt 

först i förskoleåldern. För några var det inte förrän i tonåren de började förstå att de inte var 

vita. Insikten om att de såg annorlunda ut kom punktvis. Utifrån studien kunde man 

konstatera att de adopterade, särskilt som barn och ungdomar, men även som vuxna, hade 

stora svårigheter att ta in att de såg annorlunda ut. Det förekom också en ovilja att tala om ras 

och om sig själv som icke-vit (Hübinette & Tigervall 2008:41). Att behandlas annorlunda 

under skolåren på grund av deras icke-vita utseende var något som samtliga respondenter 

kunde berätta om. Många av respondenterna berättade om hur de av lärarna kopplades 

samman med andra klasskamrater med utländsk bakgrund, trots att de knappt kunde 
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kommunicera med varandra men också att de blev retade i skolan för sitt annorlunda 

utseende. De gav också exempel på ”tullrasism”, ”krograsism”, ”polisrasism” och 

”väktarrasism”. Dessa exempel innebar bland annat att de adopterade fick problem när de 

passerade tullen, blev kränkta i krogkön eller inne på krogen och att de även blivit utsatta för 

rasism ifrån polis och väktare. Många uppgav även att de blivit utsatta för rasistiskt våld och 

att de hade diskriminerats på arbetsmarknaden och inom bostadssektorn (ibid. 2008:56,69). 

Vardagsrasism var ett ämne som ett flertal av de adopterade berättade att de mötts av. Det 

genomgående var dock att det fanns en tydlig tendens hos de flesta att tona ner denna typ av 

beteende och ursäkta de som utsatt dem för detta genom att personen ifråga hade ”en dålig 

dag” eller ”inte visste bättre”. Många kritiserade också sig själva för att övertolka det de varit 

med om och de betraktade vardagsrasistiska händelser som ”normala” och något man ”får 

räkna med” (ibid. 2008:58). I relationen gentemot icke-vita migranter och migrantättlingar så 

uttryckte flera adopterade en tydlig rädsla för att bli tagen för ”blatte”. För många av de 

adopterade med medel eller överklass bakgrund blev det viktigt att markera sin sociala status 

för att signalera att man är svensk. Det vanligaste sättet att förhålla sig till att man inte är vit 

eller svensk var att förneka och ignorera sitt annorlundaskap. En annan strategi var att ha en 

överdriven ”svenskhet” och ”överklassighet” (ibid. 2008:159-160).  

 

Vad gällde adoptivföräldrarna framhöll ett par av dessa att deras barn inte utsatts för negativ 

särbehandling, även om de fruktade att sådant kan komma att inträffa senare när barnet blir 

äldre. Flera föräldrar berättade dock att de stött på personer som frågat vilket språk de pratar 

med barnen och om de pratar engelska med dem. Bland de intervjuade adoptivföräldrarna 

hade ett fåtal upplevt aggressivt framförda rasistiska uttalanden och handlingar som var 

riktade mot deras adoptivbarn. Främst hade de varit utsatta för mer subtila och mångtydiga 

uttalanden. Dock hade de med äldre barn fler erfarenheter av aggressiva uttalanden. Ett 

genomgående tema handlade om den maktlöshet som uppkom hos adoptivföräldrarna när 

deras barn behandlats illa. Denna maktlöshet tog sig uttryck som en oro över hur det ska bli 

när deras barn växer upp (Hübinette & Tigervall 2008:195-198). Många av föräldrarna 

problematiserade också släktingars och andra närståendes negativa attityder gentemot 

adoptivbarnen. Bland annat berättade de om att släktingar på olika sätt hade särbehandlat de 

adopterade släktingarna i relation till de biologiska, men också att släktingar överlag hade 

negativa attityder till andra etniska grupper (ibid. 2008:212-213). Föräldrarnas strategier för 

att bemöta rasism och diskriminering var främst att konfrontera den, både när det gällde från 

utomstående och närstående. Den andra strategin handlade helt enkelt om att stärka barnen 
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och ge dem kärlek för att klara av att leva i ett samhälle där vardagsrasism förekommer (ibid. 

2008:219). 

 

I studien Intercountry, transracial adoption and ethnic identity har Nam och Reid undersökt 

hur barn från Korea hade upplevt hanteringen av den koreanska identiteten men också vilken 

roll föräldrarna hade spelat i hur barnen hanterat sin etniska identitet. 30 adoptivfamiljer ifrån 

New York inklusive deras 40 adoptivbarn deltog i studien. De deltagande barnens ålder var 

mellan 9 och 14 år. Föräldrarna till dessa var alla vita, i 40 årsåldern och välutbildade. 

Forskarna använde sig av semistrukturerad - och djupintervjuer och genomförde dessa med 

föräldrar och barn separat (Nam & Reid 2000:78). Det framkom i undersökningen att barnen 

insåg skillnaderna mellan sig själva och de andra barnen när de ställdes inför nya situationer 

som exempelvis när de började förskolan. Många av dem kunde dock inte förstå att de hade 

just en annan etnisk identitet, de fick höra att de kom från Korea men de förstod inte vad det 

innebar. När de väl förstått att de var annorlunda önskade några ibland att de kunde ändra sitt 

utseende. Föräldrarna hade en viktig roll i att exponera barnen för deras koreanska kultur 

under tiden då de började inse att de såg annorlunda ut. De flesta föräldrarna försökte 

presentera barnen för den koreanska kulturen eller gav dem en chans att träffa andra 

koreanska barn. Några av föräldrarna slutade dock med detta när barnen började skolan då de 

upplevde att barnen ville vara som de andra i skolan. Många föräldrar talade också om att 

barnen var motvilliga till att delta i koreanska aktiviteter (ibid. 2000:81). När barnen började 

lära sig att det fanns olika etniska grupper i samhället utvecklade de egna attityder till sina 

etniska identiteter. Några barn accepterade att de såg annorlunda ut och blev stolta över sitt 

ursprung, medan andra barn såg sig helt som amerikaner eller inte visste vad de skulle ange 

för etnicitet. Föräldrarna har spelat en viktig roll i hur den etniska identiteten har utvecklats 

hos de adopterade barnen. Hos de föräldrar som värdesatte den koreanska kulturen och lärde 

sig mer om denna utvecklade barnen en positiv attityd till den kulturen. Det visade sig också 

att de barn och föräldrar som även medverkade i koreanska kulturella aktiviteter hade lättare 

att prata med varandra om adoptionen. Det fanns även de föräldrar som inte ansåg att de 

behövde lära barnen om den koreanska kulturen då de själva såg barnen som amerikanska och 

inte koreanska. I de fall då det fanns ett ointresse från föräldrarna verkade barnen ha haft ett 

mindre intresse av att utveckla den koreanska sidan av sin identitet. Barnens intresse för sin 

ursprungliga kultur och identitet varierade över tid (Nam & Reid 2000: 82, 85). 
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2.2 Berättelser om adoption 
Juffer och Tieman (2009:639-641) från Holland har gjort den kvantitativa studien Being 

adopted: Internationally adopted childrens interest and feelings. Där har föräldrar till 

internationellt adopterade barn tillfrågats att delta i studien. Resultatet blev att föräldrar till 

1233 barn adopterade från Kina och 412 barn från Indien i åldrarna 4-16 år tackade ja till 

undersökningen. De frågade föräldrarna om huruvida deras barn förstod, var intresserade av 

och pratade om sin adoption (Juffer & Tieman: 2009:639). Nästan alla barn från både Kina 

och Indien förstod skillnaden mellan att vara adopterad och att vara biologiskt född i familjen 

och hade ganska positiva känslor över att vara adopterade. Skillnader fanns dock mellan kön 

vad gällde de indiska barnen, där flickorna hade mer positiva känslor kring sin adoption än 

pojkarna. Denna skillnad förekom inte bland de kinesiska barnen, däremot rapporterades att 

nästan en tredjedel av dessa uttryckte en önskan att inte se kinesiska ut. Nästan häften av de 

indiska barnen önskade att de var vita och att de var födda i den familjen de kom till. Denna 

önskan var större hos flickorna (ibid. 2009:640). Enligt adoptivföräldrarna var det få av 

barnen som inte var intresserade av sin adoption, 5% bland de indiska barnen och 13 % bland 

de kinesiska. De flesta var intresserade eller mycket intresserade. Flickornas intresse för sin 

adoption var större än pojkarnas och detta gällde både de kinesiska och indiska barnen (ibid. 

2009:641). Både vad gällde de indiska och kinesiska barnen började föräldrarna prata med 

dem om deras adoption så fort de anlänt till familjen. En del föräldrar började prata med 

barnen om detta vid en specifik ålder. Vad gäller vem som startade diskussionen framkom att 

föräldrarna och barnen startade denna ungefär lika ofta (Juffer & Tieman 2009:643).   

 

Elizabeth Martinell Barfoed har i sin avhandling Berättelser om adoption undersökt på vilket 

sätt vuxna adopterade beskriver sin adoptionshistoria och vilket sätt dagspressen framställer 

adoption på. Både nationellt och internationellt adopterade ingick i det empiriska underlaget. 

Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur berättelser om adoption framställs i 

olika sammanhang (Martinell-Barfoed 2008:9-10). 20 individuella intervjuer med vuxna 

adopterade och en gruppintervju med föreningsaktiva adopterade genomfördes, samt ett urval 

artiklar om adoption i dagspressen som publicerats under 2003-2005 analyserades (ibid. 

2008:59). Resultatet visade att adoption som studerats i dagspressen nästan uteslutande 

handlade om internationell adoption. I några enstaka notiser och inlägg dök frågor som rör 

nationell adoption upp. Man kan betrakta adoption i dagspress som liktydig med internationell 

adoption i de undersökta artiklarna (ibid. 2008:123). I det undersökta materialet kunde hon se 
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att adoptivföräldraskapet betraktades som något särskilt, att detta ställde lite högre krav. 

Adoption skildrades också som en lösning på olika slags problem. Den bild av 

adoptivföräldrarna som framställdes var att blivande sådana är lyckligt väntande. Mediernas 

berättelser hade ofta en tydlig struktur och reportagen hade ett lyckligt slut eller en moralisk 

knorr (ibid. 2008:123).  

 

Övergivenhet var ett centralt begrepp i de adopterades egna beskrivningar av sin adoption. I 

dessa berättelser tog övergivenheten sin utgångspunkt i separationerna från de biologiska 

föräldrarna. Separationerna framställdes som händelser som fått konsekvenser inte bara under 

barndomen utan även senare i livet. En ständig beredskap att möta hot om separation och 

rädslan att bli övergiven förekom i berättelserna. Svårigheter att knyta varaktiga relationer på 

grund av att man under en del av sitt första levnadsår bott på barnhem togs upp, men också 

det faktum att man hade svårt att lita på andra på grund av risken att förlora någon, bli sviken 

eller att separeras igen. Brist på tillit, sårbarhet och osäkerhet i relationer är återkommande 

(Martinell-Barfoed 2008:128). Vad det gäller ursprunget fanns ett stort intresse av att söka 

efter sina rötter och information om sitt födelseland hos de utlandsadopterade. I de 

intervjuades berättelser beskrevs en längtan efter att få knyta samman sina livserfarenheter 

genom att efterforska sin biologiska bakgrund. Återkommande var också att mötet med den 

biologiska bakgrunden för de som utforskat denna, hade gett nycklar till frågor angående 

identifikationen. Kunskap om den biologiska bakgrunden var väsentligt för de adopterades 

förståelse av sig själva. Många av de adopterade beskrev dock att omgivningens 

förhållningssätt till deras bakgrund var besvärlig. De upplevde att de tröttnade på människors 

ständigt återkommande frågor om de har sökt efter sina rötter (ibid. 2008:147-150). För de 

internationellt adopterade med icke-vit hudfärg visade sig utseendet ha betydelse. Viktigt att 

notera var intervjupersonernas betoning av det sociala sammanhanget: beskrivningarna av att 

vara annorlunda länkades till hudfärgen i denna miljö, inte till ett ”inre” problematiskt 

psykiskt tillstånd. Det ”osvenska” utseendet stack ut och väckte omgivningens reaktioner. 

Några respondenter talade om att de definierade ut sig själva från sina kamratgrupper när de 

drabbades av insikten att de inte var blonda och blåögda. Deras berättelser utgår från vithet 

som ideal. När de inte kunde uppfylla dessa normativa krav för vad som anses vara svenskt 

var de per definition annorlunda. I intervjuerna med de internationellt adopterade förekom 

många exempel på rasistiska incidenter, hur de bemöttes av detta både privat och i yrkeslivet 

(Martinell-Barfoed 2008:153-160). 
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2.3 Ursprung och rötter 
Malin Irhammar har skrivit en avhandling om internationellt adopterade med namnet Att 

utforska sitt ursprung. Syftet med undersökningen var att studera adoptivfamiljens 

förhållanden och förhållningssätt, omgivningens bemötande samt egenskaper hos de 

adopterade själva. Och vilken betydelse detta hade för deras eget förhållningssätt till sitt 

biologiska och etniska ursprung. Hon undersökte också deras tankar om och intresse för att 

söka information om sitt biologiska och etniska ursprung samt undersökte deras etniska 

självidentitet. Data samlades in genom intervjuer med de adopterade och deras familjer 

(Irhammar 1997:69,77). När det gällde ett biologiskt ursprung, delades detta in i ett yttre och 

ett inre sökande. Det inre sökandet handlade om tankar och föreställningar om det biologiska 

ursprunget, medan den yttre handlade om önskan att söka kunskap om sitt biologiska 

ursprung (ibid. 1997:116,147).  

 

Resultatet som gällde tankar om ursprung visade att kvinnor oftare än män tänkte på sin 

biologiska familj. Det visade sig även att det fanns en koppling mellan om man i 

adoptivfamiljen talade om barnets biologiska familj och om de adopterade själva tänkte på sitt 

biologiska ursprung. Tidpunkten för när de adopterade började tänka på sitt ursprung 

varierade, det fanns de som sa att de alltid tänkt på det, medan andra angav tonårstiden eller 

vuxenåren som en startpunkt. De teman som blev aktuella när de tänkte på sitt ursprung var 

framförallt att man undrade över vem man är eller kunde ha varit i relation till sitt ursprung 

men också frågor om de biologiska föräldrarnas liv och känslor. Den dominerande frågan var 

dock vem man liknar (Irhammar 1997:144-145). De adopterades biologiska ursprung fanns 

med som en del av deras självbild, men hade olika stort utrymme och under olika perioder i 

livet (ibid. 1997:246). När det kom till om man ville söka kunskap om sitt biologiska 

ursprung visade det sig att de som var beredda att söka efter detta hade en god självkänsla i 

relation till andra utanför familjen. Bland de som ville träffa sina biologiska föräldrar kände 

de adopterade en stark tillhörighet till sin adoptivfamilj och riskerade i och med detta inte 

något med att söka sina rötter. De som bestämt sig för att inte ta reda på något mer låg tre skäl 

till grund för detta: de känner en rädsla för vad de kan möta, en rädsla över att såra 

adoptivföräldrarna eller en rädsla för att verkligheten är annorlunda än fantasin. Man kunde se 

att kvinnor generellt var mer intresserade av att söka sitt biologiska ursprung på ett mentalt 

plan medan männen ville söka i verkligheten (ibid. 1997:167). Vad gällde det etniska 

ursprunget kunde de adopterade delas in i två grupper: de som hade ett mer aktivt intresse 
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genom att läsa om landet eller på annat sätt försöka skaffa sig kunskap och hålla sig 

informerade om detta och de som är var mer eller mindre ointresserade av sitt etniska 

ursprung. För de som var intresserade av det etniska ursprunget tycktes intresset stå för ett 

behov av att få veta mer om var de kom ifrån och att få knyta ihop livet här med livet där. 

Några ville veta mer om sin ursprungskultur för att kunna förmedla den till sina barn. Bland 

de som saknade intresse för sitt etniska ursprung var det få som angav några skäl till varför de 

var ointresserade. En orsak var emellertid att deras liv var här och att ursprungslandet inte 

längre sågs som ett hemland (Irhammar: 1997:215-216, 222, 227). 

När det gäller bemötande hade de flesta adopterade erfarenheter av att bli identifierade som 

invandrare. En vanlig situation som förekom var att omgivningen upplevde att deras språk 

och utseende inte stämde överens och att de därför ofta blev tilltalade på andra språk än 

svenska. Många hade också mötts av fördomsfulla attityder från svenskar och en del upplevde 

det påfrestande och obehagligt att möta de negativa attityder som finns i samhället mot 

invandrare. Hälften av de adopterade hade någon slags strategi för att hantera sådana 

situationer. Några hanterade det genom att aktivt markera sin svenska identitet andra tog 

avstånd från invandrare eller använde sig av undvikande strategier. Den största gruppen 

förhöll sig dock passiva när de blev uppfattade som invandrare. I adoptivfamiljerna 

fokuserade man oftare på barnets etniska än biologiska ursprung (Irhammar:1997:200). 

Resultatet visade att tre faktorer bidrog till ett intresse av att söka efter det etniska ursprunget: 

ankomstålder, ursprungskontinent och ett självuppskattat psykiskt välbefinnande. Det 

framkom att bakom ett mer intensivt intresse för det etniska ursprunget fanns en upplevelse av 

att vara annorlunda och att inte känna igen sig i adoptivföräldrarna och/eller uppleva det egna 

utseendet negativt. Om adoptivföräldrarnas intresse för barnets ursprung var litet gällde 

detsamma även barnet. Intresset för det etniska ursprunget verkade vara mer tillåtet och inte 

lika känsligt som intresset för det biologiska ursprunget (ibid. 1997:227-229). 

 

2.4 Psykisk hälsa 

I studien ”Internationally adopted adults who did not suffer severe early deprevation: the role 

of appraisal of adoption” har de holländska forskarna Storsbergen, Juffer, van Son och Hart 

(2009:191) undersökt den psykologiska anpassningen hos 53 vuxna adopterade. Åldern 

varierade mellan 26-36 år och 30 var män och 23 kvinnor. Alla hade adopterats från grekiska 

barnhem till holländska föräldrar. Studien baserade sig på semistrukturerade frågeformulär 

om mental hälsa, välmående och självförtroende. De hade också gjort en jämförelse med 
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vuxna som inte var adopterade. Resultatet visade att både kvinnliga och manliga adopterades 

mentala hälsa inte skiljde sig nämnvärt från icke-adopterades. Majoriteten av de adopterade 

var nöjda med sina liv och det förekom inga skillnader vid jämförelser med de icke 

adopterade vad gällde välmående. Dock förekom det ett mindre bra välmående hos de vuxna 

adopterade som bodde ensamma än hos de som hade en partner. Inga skillnader förekom 

mellan de adopterade vuxna och de som inte var det vad gällde självförtroendet. Intressant var 

dock att de adopterade som inte sökt efter sina biologiska föräldrar rapporterade om mindre 

problem med den egna mentala hälsan och hade en högre nivå av välmående. Ett viktigt 

resultat som framkom var att de adopterade männen hade mer problem med depression än 

männen som inte var adopterade, och de var dessutom överrepresenterade vad gäller kliniska 

depressionsproblem (Storsbergen et al 2009:194). 

 

2.5 Sammanfattning 
Forskningen visar att de adopterade inte medvetet tänkt på att de inte var vita som barn utan 

att detta blev aktuellt för dem i förskoleåldern och tonåren. Insikten att de såg annorlunda ut 

kom punktvis (Hübinette & Tigervall 2008:41). Det har även visat sig att adoptivföräldrarna 

hade en viktig roll i att exponera sina barn för deras ursprungskultur under tiden då de började 

inse att de såg annorlunda ut. När adoptivbarnen lärde sig att det fanns olika etiska grupper i 

samhället utvecklade de egna attityder till sina egna etniska identiteter (Nam & Reid 2000:81-

82). Vad gällde adoptionen hade flickor ett högre intresse för sin adoption är pojkar (Juffer & 

Tieman 2009:643).  

 

Det framkommer att adopterade behandlats negativt på grund av sina annorlunda utseenden 

och olika former av främlingsfientlighet, diskriminering och rasism förekom (Hübinette & 

Tigervall 2008:56). Både som privatpersoner men också i det professionella yrkeslivet möttes 

de adopterade av detta (Martinell-Barfoed 2008:160). När det gällde relationen till icke-vita 

migranter uttryckte många en rädsla för att bli tagna som sådana och förekom en ovilja om att 

tala om ras och sig själv som icke-vit (Hübinette & Tigervall 2008:159). Vad gäller 

bemötande visar forskningen att de flesta adopterade hade erfarenheter av att bli identifierade 

som invandrare (Irhammar 1997:200) Adoptivföräldrar framhöll att deras barn inte utsatts för 

negativ särbehandling men de fruktar att sådant kan komma att inträffa under barnens liv 

(Hübinette & Tigervall 2008:59). 
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Forskningen visar vidare att övergivenhet varit ett centralt begrepp hos många adopterade. 

Denna tog sig i utgångspunkt i separationerna från de biologiska föräldrarna (Martinell-

Barfoed 2008:128). Tidpunkten för när adopterade började tänka på sitt ursprung varierade, 

för vissa hade tankarna alltid funnits där medan de för vissa startade i tonårstiden eller i vuxen 

ålder. Vad gäller det biologiska ursprunget fanns ett intresse för att söka reda på detta. 

Kvinnor var generellt mer intresserade av att söka sitt biologiska ursprung på ett mentalt plan 

medan männen ville söka i verkligheten. För de som var intresserade av detta visade det sig 

att de hade en god självkänsla i relation till andra utanför familjen och hade även en stark 

tillhörighet till sin adoptivfamilj. För de som bestämt sig för att inte ta reda på något mer 

kring detta nämndes orsaker som att det fanns en rädsla för vad man kunde möta och en rädsla 

för att verkligheten är annorlunda än fantasin. Beträffande det etniska ursprunget och intresset 

för detta kunde de adopterade delas in i två grupper. De som hade ett mer aktivt intresse för 

detta genom att läsa om födelselandet eller försöka få kunskap om det, och de som var mer 

eller mindre ointresserade över det etniska ursprunget (Irhammar: 1997:144-145, 167, 227 ). 

 

3. Teori och begrepp 
I detta avsnitt presenteras de teorier och begrepp som studien utgår ifrån. Det är med ett 

socialkonstruktionistiskt synsätt och med begreppen etnisk identitet, transrasial identifikation 

och socialisation som det empiriska materialet kommer att tolkas utifrån.  

 

3.1 Socialkonstruktionism 
Den sociala konstruktionismen betraktar den sociala världen inklusive människor som 

produkter av sociala processer. Konstruktionisterna menar att det inte kan finnas någon given 

eller förutbestämd mänsklig eller världslig natur, det finns ingen essens, ingen inre kärna i 

saker eller människor som gör dem till det de är. Den sociala konstruktionismen anser heller 

inte att vår kunskap är en direkt upplevelse av verkligheten. Vi konstruerar ömsesidigt våra 

egna versioner av verkligheten. All kunskap är beroende på vilket perspektiv eller intresse vi 

utgår ifrån (Angelöw & Jonsson 2000:58). Det finns inte en beskrivning som är adekvat för 

alla olika författare som kan placeras in i socialkonstruktionismen. Även om olika författare 

har några likheter med varandra, finns det inte något som de allihop har gemensamt. Det finns 

inte ett kännetecken som kan identifiera alla (Burr 1995:2). Vivien Burr (1995:3) beskriver 

dock fyra olika utgångspunkter som man som socialkonstruktionist kan sägas ha gemensamt 

med andra sådana och som man ska tro på för att kalla sig detta. Det är dessa fyra 
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utgångspunkter jag har valt att tolka min empiri utifrån. De fyra är: en kritisk inställning 

gentemot kunskap som uppfattas som självklar, att kunskap är historisk och kulturell specifik, 

att kunskap upprätthålls genom sociala processer samt att kunskap och social handling går 

hand i hand.  

 

Den första utgångspunkten innebär att socialkonstruktionismen insisterar på att vi intar en 

kritisk ställning mot synsättet att vi tar världen och oss själva för givet. Den säger istället åt 

oss att vara misstänksam mot de antaganden vi har om hur världen verkar vara. Den granskar 

kritiskt de antaganden som vi uppfattar som naturliga om hur vi uppfattar oss själva och 

världen. Det betyder att de kategorier som vi som människor begriper världen med inte 

nödvändigtvis är riktiga. Ett exempel är kön. Våra observationer av världen föreslår att det 

finns två kategorier av människan – kvinnor och män. Den sociala konstruktionismen skulle 

säga åt att allvarligt ifrågasätta ifall de här kategorierna verkligen är en reflektion av hur det 

ser ut, om det verkligen bara finns två distinkta typer av människor. Vi har bara skapat denna 

indelning eftersom vi har uppfattat att människor har olika egenskaper. 

Socialkonstruktionismen menar att vi lika gärna skulle kunna dela upp människor i 

kategorierna långa och korta. Huvudfrågan i sammanhanget är varför det är så viktigt för 

människor att kategorisera in varandra utifrån personliga egenskaper som till exempel kön 

(Burr 1995:3). Sociala kategorier spelar en roll i hur människor betraktas och dessa kategorier 

används för att konstruera skillnader (Martinell-Barfoed 2008:8). 

 

Den andra punkten handlar om vilken betydelse tid och kultur får för hur vi uppfattar 

verkligheten. Det sätt som vi förstår världen på är tidsmässigt och kulturellt specifikt. Vår 

identitet skapas kulturellt genom kommunikationen med andra människor (Burr 2003:196). 

Oavsett om någon förstår världen i termer av kvinnor och män, popmusik eller klassisk 

musik, stadsliv eller landsbygdsliv med mera, beror det på var i världen man bor eller när man 

lever. Alla sätt att förstå är tidsmässigt och kulturellt relativa. De är inte bara specifika för 

vissa kulturer och perioder, de är också beroende av de specifika sociala och ekonomiska 

förhållanden som rådde i samhället vid den tidpunkten. I och med detta kan man inte anta att 

ett sätt att uppfatta världen på är bättre än någon annans sätt (Burr 1995:4).  

 

Den tredje punkten länkar samman kunskap till socialt samspel, kunskap bevaras genom 

sociala processer. Burr (1993:4) ställer sig frågan att om vår kunskap om världen, vårt vanliga 

sätt att förstå denna, inte bygger på iakttagelser av världen som den verkligen är, var kommer 
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den då ifrån? Svaret om man är socialkonstruktionist är att vi människor skapar den mellan 

oss. Det är genom den dagliga interaktionen människor emellan som våra versioner av den 

sociala verkligheten tillverkas. Detta innebär att alla sorter av sociala konstruktioner, speciellt 

sådana som skapas genom språket är intressanta. När vi talar med varandra konstruerar vi via 

språket vår mer eller mindre gemensamma uppfattning om vad som är eller hur man bör bete 

sig, med mera. Den vardag just du lever i, de sysslor du utför, de människor du möter och 

samtalar med formar din verklighetsuppfattning eller dina sociala konstruktioner. Genom de 

sociala processer vi deltar i genom vårt vardagsliv formar våra kunskaper om världen, vilket 

leder till att vi får en viss beskrivning av verkligheten (Angelöw & Jonsson 2000:55, 59). Det 

vi uppfattar som sanning, alltså vårt eget sätt att förstå världen är inte ett resultat av en 

objektiv observation av världen utan av de sociala processer och interaktioner som människor 

hela tiden är engagerade med varandra i (Burr 1995:3). Vår identitet konstrueras i det sociala 

samspelet och behöver inte vara konstant, man kan i och med detta har olika identiteter 

beroende på vem man interagerar med. Exempelvis ras, kön och sexualitet är konstruerade 

genom den diskurs vi kulturellt lever i (Burr 2003:106-107).  

 

Den fjärde och sista punkten handlar om att kunskap och social handling är direkt anslutna till 

varandra. Varje förståelse av världen kan ta sig i en mängd olika uttryck och man kan därför 

tala om många olika sociala konstruktioner. Varje konstruktion för även med sig och bjuder in 

till olika sociala handlingar från människorna (Burr 1995:5). Våra tankar, ideal och vårt 

handlade bygger mer eller mindre på olika beskrivningar av den verklighet som vi lever i. 

Dessa beskrivningar brukar vi oftast kalla för ”sunt förnuft”. Det sunda förnuftet kan ta sig 

många olika uttryck, och man kan tala om ett stort antal möjliga sociala konstruktioner av 

världen. Men varje konstruktion ger oss dock också olika handlingsalternativ. Därför menar 

den sociala konstruktionismen att kunskap och sociala handlingar går hand i hand (Angelöw 

& Jonsson 2001:56).  

 

Socialkonstruktionismen har valts för denna uppsats då denna betonar samspelet med andra 

människor för hur vi förstår världen. Hur man som adopterad upplever sin verklighet kan 

hänga ihop med hur det sociala samspelet med andra ser ut. 
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3.2 Etnisk identitet  
Den etniska identiteten handlar om upplevelsen att tillhöra eller vara medlem av en etnisk 

grupp och att man har vissa sätt att tänka, uppleva, känna och bete sig som beror på om man 

hör till den gruppen Almqvist (2006:80). Den etniska aspekten av identiteten handlar alltså 

om den egna upplevelsen av att höra ihop, men också på andras syn på vilken tillhörighet man 

har. Den etniska identiteten är delvis baserad på biologiska faktorer, alltså vilken familj och 

släkttillhörighet man har och vilken etnisk grupp man i och med detta föds som medlem i. 

Den etniska identiteten handlar om vårt ursprung, något vi inte kan påverka och hur vi 

förhåller oss till detta (ibid. 2006:80). Den etniska tillhörighet en individ tillskriver sig själv är 

viktig eftersom den placerar in henne/honom i en speciell kulturell referensram. Etnisk 

identitet kan ses ur två perspektiv: etnisk självidentifikation och extern identifikation. 

Självidentifikationen baseras på den etniska grupptillhörigheten som individen tillskriver sig 

själv, medan det med extern identifikation menas hur en människas etniska tillhörighet 

uppfattas av andra. För denna identifikation har etniska markörer som hudfärg och hårfärg en 

betydelse. Men också språk och vissa kulturella särdrag som exempelvis kläder fungerar som 

universella etniska markörer. Språk och utseende anses vara det tydligaste etniska markörerna 

(Irhammar 1997:48). För att uppnå en positiv identitetsutveckling behövs en 

överrensstämmelse mellan självidentifikation och extern identifikation. Om man ska relatera 

detta till utlandsfödda adopterade blir det av intresse att fråga sig hur både de identifierar sig 

själva, men också hur de uppfattar att de upplevs av andra människor. Det är viktigt att fråga 

sig hur en individ hanterar sin etnicitet, det vill säga i vilken omfattning de intresserar och 

engagerar sig i sitt etniska ursprung (Cederblad et al 1994:33). Förhållandet kan bli 

problematiskt när ett internationellt adopterat barn känner sig som svensk, men dess utseende 

gör att detta ofta behandlas som icke-svensk. Det uppstår då en konflikt mellan den etniska 

självidentifikationen och den externa självidentifikationen (Dalen 2007:114).  
 

3.3 Transrasial identifikation 
Den svenska omgivningen påminner hela tiden den adopterade om deras icke-vita kroppar, 

vilket gör dem till ständigt olustiga bärare och möjliga markörer av främlingskap, 

invandrarskap och icke-västerländskhet. Adopterades kroppar blir sammanlänkade med en 

upplevd brist, en olikhet och icke-västerländskhet. Adjektivet transrasial används i 

anglosachsiska sammanhang i stort sett enbart för att benämna adoption av barn över 

rasgränserna, så kallat ”transracial adoption”, men Tobias Hübinettes (2007:114) nya och 
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egna användning av begreppet kan i stället jämföras med de mer bekanta uttrycken 

transsexuell eller transkönad, det vill säga när en viss individ självidentifierar sig ”fel” eller 

”tvärtom” trots en ”felaktig” eller ”motsatt” kropp. Han använder begreppet transrasial 

identifikation för att beskriva när den adopterade identifierar sig med sin motsatta kropp, 

alltså den vita. Begreppet innebär att de adopterade eftersträvar vithet och det västerländska 

men också gör anspråk på denna lika självklart som vilken infödd svensk eller västerlänning 

som helst. Den adopterade identifierar sig etniskt-kulturellt med västerländskhet och 

anatomiskt-visuellt med vithet. Han ger exempel på detta genom att beskriva hur en 

utlandsfödd adopterad som har en icke-vit kropp ändå ser sig själv som svensk och som 

västerlänning. En splittrad känsla mellan en icke-vit kropp och en svensk-västerländsk 

identitet kan förklara adopterades motsatta eller ambivalenta känslor gentemot deras eget 

utseende. Det är den transrasiala identifikationen som karaktäriserar de utlandsadopterade 

som grupp och skiljer dem från andra icke-vita migranter i Sverige och i västvärlden i övrigt 

(Hübinette 2007:114-117). I denna undersökning blir det intressant att ta reda på om detta 

förekommer. 

 

3.4 Socialisation 
Kulturen handlar om de aspekter av samhället som är inlärda och inte nedärvda. Den process 

som går ut på att bland annat barn lär sig den livsstil som tillhör samhället kallas socialisation, 

det är en viktig kanal för överföring av kulturen från en tid och generation till en annan. 

Socialisation utgör den process genom vilken barnet gradvis blir medvetet och skaffar sig 

kunskaper och färdigheter som passar in i den kultur där han eller hon har blivit född. 

Socialisation är en livslång process utifrån människans beteende formas kontinuerligt utifrån 

det sociala samspelet. Den gör det också möjligt för en individ att utveckla och anpassa sina 

förmågor, lära sig saker och ting och anpassa sig efter omgivningen. Socialisationen sker i två 

generella faser. Den primära socialisationen sker under barndomen och utgör den mest 

intensiva perioden av kulturell inlärning. Det är under denna tid som barnet lär sig språket och 

de grundläggande beteendemönster som utgör grund för kommande lärande. Den sekundära 

socialisationen äger rum efter den tidiga barndomen och framåt i livet. Andra 

socialiseringsagenter tar då över det ansvar som familjen stått för, skola, kamrater och 

massmedia exempelvis. Det sociala samspelet i dessa kontexter hjälper människorna att lära 

sig de normer, värderingar och uppfattningar som utgör de mönster i den aktuella kulturen 
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(Giddens 2003:42-43). De adopterades socialiseringsprocess skulle bland annat kunna ge en 

förklaring till varför de adopterade identifierar sig på ett specifikt sätt. 

 

4. Metod 
Detta avsnitt börjar med en kort diskussion kring fenomenologi. Val av metod, urval, 

genomförande och tillvägagångssätt presenteras därefter. Avslutningsvis förs en diskussion 

kring förförståelse, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, samt en redogörelse för de 

etiska överväganden som gjorts under uppsatsens gång. Vilken analyseringsmetod som 

använts vid analysen av empirin presenteras också kort. 
 

4.1 Fenomenologi 
Uppsatsen har en fenomenologisk ansats. Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en 

term som pekar på ett intresse av att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv 

och beskriva världen så som den upplevs av dem (Kvale 2009:41-42). Fenomenologi 

betraktas som ett tillvägagångssätt som betonar exempelvis subjektivitet, beskrivning och 

tolkning. Denna typ av forskning har i allmänhet att göra med människors uppfattningar, 

åsikter, attityder och känslor. Fenomenologin ägnar sig också först och främst åt mänskliga 

erfarenheter men har också ett intresse för den sociala tillvarons grundläggande villkor. 

Intresset ligger också framförallt i hur det sociala livet är konstruerat av dem som deltar i det 

och den fenomenologiska uppgiften är att presentera erfarenheter på ett sätt som är troget 

originalet. Fördelarna med denna ansats är att den skrapar under den sociala verklighetens 

ytliga aspekter och är lämplig för småskaliga forskningsprojekt (Denscombe 2009:109-

112,120), något som en uppsats på denna nivå kan ses som. Då syftet är att vilja förstå de 

adopterades egna perspektiv och beskriva den värld de lever i och ta reda på deras åsikter, 

attityder och känslor kring sin adoption har det varit lämpligt att utgå ifrån ett 

fenomenologiskt förhållningssätt. Bland nackdelarna med fenomenologi nämns bland annat 

att den saknar vetenskaplig stränghet. Den vikt som läggs vid att tillhandahålla en detaljerad 

och noggrann beskrivning av de händelser och erfarenheter kan även leda till beskyllningar 

om att fenomenologin inte gör annat än erbjuder beskrivningar (ibid. 2009:121). Denna studie 

kan inte anses enbart erbjuda beskrivningar då empirin har analyserats och kopplats till 

tidigare forskning samt en teoretisk referensram. 
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4.2 Val av metod 
Det finns olika sätt att ta itu med samhällsvetenskapliga frågor, kvalitativa eller kvantitativa. 

Det viktiga är att välja den metod som passar bäst för det syfte och de frågeställningar man 

arbetar med (Trost 2005:13). I denna studie har en kvalitativ metod använts då den stämmer 

överens med det studien har haft för syfte att undersöka. Metoden används när man 

exempelvis är intresserad av att försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera (ibid. 

2005:14) men också när man vill förstå världen utifrån undersökningspersonernas synvinkel 

och utveckla mening ur deras erfarenheter (Kvale 2009:179). I det här fallet har det varit de 

adopterads synvinkel som satts i fokus, likaså deras erfarenheter och sätt att resonera kring sin 

adoption. De som intervjuas har en möjlighet att utveckla sina idéer och förklara sina 

synpunkter vilket är viktigt för datainsamling som är baserad på känsliga frågor (Denscombe 

2009:233). Likaså är det respondenternas uppfattningar, känslor och tankar samt upplevelser 

av att vara adopterad som är intresset för uppsatsen. Tanken har dessutom varit att gå in mer 

på djupet av deras berättelser och vid en kvalitativ intervju försöker man skapa just en djupare 

och mer fullständig uppfattning av den företeelse man studerar (Holme & Solvang 1997:92). 

Användandet av intervjuer har dock kritiserats. Bland nackdelarna nämns bland annat att 

respondenternas uttalanden kan vara påverkade av forskarens identitet (Denscombe:2009: 

268-269). Detta diskuteras vidare i avsnittet kring genomförande samt förförståelse. 

Intervjuarens och kontextens inverkan innebär också att det är svårt att uppnå konsistens och 

objektivitet (ibid). 

 

4.3 Urval 
Avsikten har varit att undersöka vuxna internationellt adopterade, kvinnor och män med en 

minimiålder av 25 år. Anledningen till detta har varit att man då troligtvis har fått distans till 

sin barndom och att man har blivit mer säker på sin identitet. Vuxna kan också ha lättare att 

mer utförligt svara på de frågor som varit av intresse för undersökningen. De har dessutom 

haft mer tid till att reflektera över sin adoption. Vidare har fokus legat på adopterade födda i 

länder utanför Europa, där det utseendemässigt går att se att de är adopterade. Vid urval av 

intervjupersoner har snöbollsurval använts. Med snöbollseffekten menas att urvalet bestäms 

genom att en liten grupp av informanter ombeds hjälpa forskaren att komma i kontakt med 

andra som de känner och som sedan intervjuas, varefter dessa i sin tur kan nämna andra 

vänner som sedan kan intervjuas (May 2001:161). Urvalet växer alltså som en snöboll i takt 

med att nytillkomna personer i sin tur ombeds föreslå fler som skulle kunna tänkas ingå i 
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urvalet. Det är effektiv teknik för att bygga upp ett rimligt stort urval, speciellt när det 

används i ett småskaligt forskningsprojekt (Denscombe 2009:38). Användning av 

snöbollsurval ansågs vara ett bra sätt att komma i kontakt med lämpliga intervjupersoner. 

Vänner och bekanta tillfrågades om de kände någon lämplig intervjuperson som befann sig 

inom området för den avgränsning som gjorts. De kontaktade tillfrågades om de i sin tur 

kunde ge förslag på personer som kunde tänka sig ställa upp. Reflektioner över huruvida 

snöbollsurval var lämpligt eller ej och funderingar över dess nackdelar förekom dock. Det 

negativa ansågs vara att det för respondenterna blev en vän eller bekant som frågade om de 

ville ställa upp. Detta då vissa eventuellt kunde uppleva sig tvingade att ställa upp, eftersom 

en vän frågade. Likaså att de kunde känna att det var svårt att garanteras anonymitet då det 

blev fler än uppsatsskrivaren som kände till intervjun och syftet. Man kan tänka att 

respondenten upplevde att denna måste tala om för den vän eller bekant som frågade om de 

ville ställa upp, vad man har talat om under intervjuerna. Vad gäller snöbollsurval måste man 

som forskare dessutom vara medveten om det faktum att man överlämnar beslutet åt varje 

individ att avgöra vem eller vilka som är lämpliga personer att intervjua (May 2001:161). 

Innan studiens genomförande reflekterades om kontakt skulle tas med adoptionsföreningar för 

att hitta lämpliga intervjupersoner. Detta gjordes inte då tanken var att de som är engagerade i 

föreningar är mer insatta och har reflekterat mer över sin adoption än andra och att detta i sin 

tur skulle kunna påverka resultatet.  

 

4.4 Tillvägagångssätt och genomförande 
4.4.1 Tillvägagångssätt 

Vid insamling av empirin användes semistrukturerade intervjuer där frågorna brukar vara 

specificerade. Den semistrukturerade intervjun kan hjälpa till att förtydliga och utveckla de 

svar som ges (May 2001: 150). På detta sätt har intervjuformen använts, för att till exempel 

fördjupa innehållet har ytterligare frågor ställts utifrån de svar som getts. Tanken var också att 

respondenterna skulle känna frihet att lägga till och utveckla ämnen eller frågor, om de 

exempelvis upplevde att det var något väsentligt som hade missats. Denna typ av intervju har 

även använts då den gör det möjligt för de tillfrågade att besvara frågorna i egna termer (May 

2001:151). Vid denna intervjuform har intervjuaren en färdig lista med ämnen som ska 

behandlas och frågor som ska besvaras. Intervjuaren kan vara flexibel vad gäller frågornas 

ordning och kan även låta respondenterna utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de 

ämnen som intervjuaren tar upp (Denscombe 2009:235). Vissa frågor som kan tänkas vara 
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olämpliga med en viss respondent kan uteslutas och ytterligare kan läggas till (Robson 

2002:270). Även denna möjlighet har utnyttjats i intervjuerna. Den ordning som funnits på 

frågorna har under tiden ändrats och vissa frågor som inte ämnats ställas har dykt upp under 

intervjuns gång. Vid intervjutillfällena har en färdig intervjuguide (se bilaga 2) använts. 

Denna skapades efter syftet med uppsatsen och dess frågeställningar samt var indelad i olika 

teman som ansågs var relevanta för studien. Så öppna frågor som möjligt hade formats och 

var inte av det strukturerade slaget. Vissa frågor hade kunnat upplevas som känsliga av 

intervjupersonerna, vilket också var en anledning till att denna typ av intervju valdes. Före 

genomförandet reflekterades över nackdelarna med att använda denna intervjuform då en 

tanke om att den möjligtvis skulle vara för strukturerad förekom. Då känsliga ämnen 

eventuellt kunde beröras skulle en semistrukturerad intervju möjligen kännas begränsande för 

respondenterna, att de upplevde att de inte fick utveckla sitt svar tillräckligt. Alternativet 

skulle varit att använda den ostrukturerade intervjun men i detta fall ansågs den vara för 

öppen då det trots allt var vissa specifika frågor inom ämnet adoption som studien belyste. 

Vilket var anledningen till att den semistrukturerade intervjun valdes.  

 

4.4.2 Genomförande 

Totalt har åtta personer intervjuats, sex kvinnor och två män. Åldrarna varierade mellan 

tjugofem och fyrtiotre år. Som förberedelse till intervjuerna fick de ta del av ett missivbrev 

(bilaga 1) så att de, om de ville kunde förbereda sig och veta vad intervjun skulle handla om. 

Samtliga intervjuer har skett ansikte mot ansikte, eftersom en kroppslig närvaro ger tillgång 

till icke-språklig information som gester och ansiktsuttryck (Kvale 2009:165). Icke-verbala 

tecken kan dessutom ge meddelanden som hjälper till att förstå de verbala svaren (Robson 

2002:273). Intervjuerna har genomförts på caféer, hemma hos mig eller respondenten samt på 

respondenternas arbetsplatser och har varat mellan trettio och sjuttio minuter. Tid och plats 

var enligt överenskommelse, då intervjuer som är avtalade på förhand och inbokade på en 

passande tidpunkt och lämplig plats oftast garanterar en relativt hög svarsfrekvens 

(Denscombe 2003). Under intervjuerna har diktafon använts. Anledningen till detta val var att 

det skulle bli lättare att koncentrera sig på att observera exempelvis kroppsspråk. Mycket tid 

och koncentration hade annars fått läggas ner på att anteckna, vilket hade varit distraherande. 

Transkriberingarna av samtalen utgör dessutom ett bra underlag för tolkningar. Det fanns en 

medvetenhet om att alla människor inte vill bli inspelade på band, eftersom man kan känna 

sig hämmad eller besvärad av detta (May 2001:168). I förväg fick därför respondenterna ge 

sitt godkännande till användningen av diktafon. I informationsbrevet informerades om att 
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diktafon skulle komma att användas och respondenterna tillfrågades ytterligare en gång vid 

intervjutillfället om det var okej att intervjun spelades in. Som tidigare nämnts har uppsatsen 

en fenomenologisk ansats och vid sådana undersökningar har datainsamlingen en tendens att 

vara beroende av bandinspelade intervjuer (Denscombe 2009:117). 

 

 Upplevelsen av intervjusituationerna är att det inte har varit några problem med kontakten, 

den har tvärtom upplevts som bra. Ingen har haft svårt att diskutera de ämnen som tagits upp 

eller att svara på de frågor som ställts. Vid vissa tillfällen har det varit nödvändigt att få igång 

intervjupersonerna och ibland har frågorna fått förklaras. Personligen ansågs caféet var det 

sämsta stället att genomföra intervjun på, eftersom flera störande moment förekom där. Detta 

var dock inget som hindrade respondenterna, de svar som gavs av dem var likvärdiga de där 

intervjuerna genomförts på lugnare ställen. Några av respondenterna är vänner till vänner och 

två ingick även i bekantskapskretsen, även om jag inte umgås med dem till vardags. Detta 

kan, som tidigare nämnts bli en risk när man använder sig av snöbollsurval. Reflektioner över 

för- och nackdelarna med även detta och att det till viss del kan påverka forskningen har 

genomförts. Fördelen är att respondenterna möjligtvis kan uppleva att det känns lättare att 

öppna upp sig och berätta saker för någon som man känner eller vet vem det är. Men detta kan 

också vara negativt, respondenterna kan tvärtom uppleva att det är mer obekvämt att diskutera 

ämnet och vissa känsliga partier med någon som de känner till, än vad det hade varit med en 

människa som varit främmande för dem. Det kan leda till att de möjligen håller inne med 

information som de annars hade gett, om de hade vetat att det var en person de inte skulle 

träffa fler gånger. Det går dock inte att se att jag har fått ut varken mer eller mindre av de 

respondenter som varit bekanta än av de jag inte alls kände. Det har inte heller varit så att de 

intervjuer där respondenten vetat vem jag är har varit mer innehållsrika än de andra. Detta kan 

dock bero på att jag inte känner respondenterna väl. 

 

Funderingar kring det som Denscombe (2009:244-245) skriver om den personliga identitetens 

inverkan under intervjun har gjorts. Att människor svarar olika beroende på hur de uppfattar 

den person som ställer frågorna och att det i synnerhet är kön, ålder och etniskt ursprung som 

inverkar på hur villiga människor är att ge information och hur ärliga de är i denna. Men 

också att intervjuarens identitet får särskild betydelse när det gäller känsliga frågor eller frågor 

som kan uppfattas som relativt personliga. Att matcha intervjupersonen i fråga om exempelvis 

kön, etnicitet eller ålder kan vara ett knep för att göra intervjun framgångsrik (Alvesson & 

Deetz 2000:217). I det här fallet kan en fördel ses med att jag själv är adopterad och vuxen då 
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det är den målgrupp som har varit föremål för studien. En nackdel med detta skulle kunna 

vara att en forskare ska ha en passiv och neutral hållning till de uttalanden som den 

intervjuade gör (Denscombe 2009:246). Det kan därför vara svårt att undersöka något som 

man kan relatera till personligen, att man i och med detta inte kan förhålla sig helt opartiskt 

eller neutralt till det respondenterna säger. Det kan också vara så att intervjupersonerna 

förväntar sig att jag ska förstå och dela deras erfarenheter på grund av att jag också är 

adopterad. De kan ta för givet att jag förstår vad de menar, och med andra ord utesluter att 

berätta vissa saker. Detta uppstod redan i den första intervjun som genomfördes, att 

intervjuperson inte alltid avslutade meningarna då denna märkte att jag förstod resonemanget 

och vad som menades. Detta undveks i resterande intervjuer genom att respondenterna fick ge 

exempel eller utveckla vad de menade.  

 

En forskningsintervju har en tydlig maktasymmetri mellan forskare och undersökningsperson. 

Det är inget öppet vardagligt samtal mellan jämbördiga parter då det är intervjuaren som 

bland annat definierar intervjusituationen, ställer frågor och avgör vilka frågor som ska följas 

upp samt också avslutar samtalet (Kvale 2009:49). Detta har undvikits genom att sätta de 

intervjuade i centrum. Bland annat fick de själva välja var intervjun skulle genomföras för att 

få en plats de kunde känna sig bekväma med, eftersom känsliga ämnen kunde tänkas uppstå. 

Likaså togs hänsyn till om det var någon fråga de inte ville svara på, i sådana fall behövde de 

inte heller göra det. Det uppstod dock aldrig någon sådan situation. Till sist har vi före och 

efter intervjuerna småpratat, något som kan ha gjort situationen mer bekväm både för 

intervjuare och respondenter.  

 

4.5 Förförståelse 
Förförståelse är ett nödvändigt villkor, vi möter aldrig världen som ett blankt blad utan med 

vissa förutsättningar som vi tar för givna (Gilje & Grimen 1992:183). Förförståelse är alltså 

den uppfattning man har om en företeelse och som man har fått genom till exempel egna 

erfarenheter eller utbildningar (Holme & Solvang 1997:95). Allt vi upplever, ser, hör och 

tänker bygger på förförståelse. Förförståelsen präglar också vårt sätt att uppleva verkligheten 

och det gäller både vardagslivet och vetenskapen. Man kan kalla riktig förförståelse för 

förkunskap och felaktig förförståelse för fördom (Thuren 2007:60, 62). Då jag själv är 

adopterad besitter jag en förförståelse om vad detta innebär. Jag har dock aldrig varit 

engagerad i någon förening för adopterade och tillhör antagligen de som inte har reflekterat så 
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mycket över den egna adoptionen och för vilken det aldrig har varit ett känsligt ämne. Även 

om en egen bild av hur det är att vara adopterad finns, är det mycket individuellt hur man 

upplever sin adoption. Att en person upplever något på ett sätt betyder inte att någon annan 

gör det på samma sätt. Jag har under arbetets gång hela tiden försökt att förhålla mig kritiskt 

till den förförståelse jag har och reflekterat över den. Framförallt har jag tänkt mycket på hur 

den kan påverka datainsamlingen och analysen och har därför försökt vara noga med att inte 

skapa intervjufrågor utifrån min egen förförståelse. Även då en viss förförståelse har funnits 

har studien likväl genomförts med ett så öppet sinne som möjligt, för att inte påverka 

resultatet. 

 

4.6 Validitet och reliabilitet och generaliserbarhet 
4.6.1 Validitet 

Med validitet eller giltighet menas att man mäter det man har avsett att mäta (Trost 

2005:113), att vi helt enkelt svarar på det vi har tänkt undersöka. När det gäller forskningsdata 

handlar begreppet om huruvida data reflekterar sanningen och verkligheten, samt täcker de 

avgörande frågorna (Denscombe 2009: 425). Vad gäller validiteten i kvalitativa intervjudata 

kan det vara svårt att kontrollera trovärdigheten då det faktiskt inte finns något absolut sätt att 

verifiera det någon berättar om sina tankar och känslor (ibid. 2009:265). När det gäller 

intervjusvar säger en intervjuperson kanske inte ”sanningen” om ett faktiskt förhållande, men 

uttalandet kan ändå uttrycka sanningen om personens uppfattning om sig själv (Kvale 

2009:270). Det finns dock kontroller som kan hjälpa forskaren att i högre grad lita på de data 

som intervjuerna ger. En av dessa är att man låter den intervjuade ta del av utskriften och 

kontrollera dess riktighet. Det ger dem en chans att bekräfta att det som sades i intervjun 

verkligen var det som avsågs och inte något som sades i ”stundens hetta” (Denscombe 

2009:266). Efter transkriberingen skickades den till respondenten via e-post för att gå den 

godkänd, och få bekräftat att det som sagt under intervjun hade uppfattats korrekt. Detta har 

inte varit något problem och ingen har haft någon invändning mot det som skrivits ned. För att 

säkerställa det som var undersökningens avsikt har materialet under arbetets och intervjuernas 

gång relaterats till syftet och frågeställningarna med uppsatsen. 

 

4.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om forskningsresultatets konsistens och tillförlitlighet. Det handlar om 

huruvida ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare men också 
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om intervjupersonerna kommer att förändra sina svar till olika intervjuare (Kvale 2009:263). 

Vad gäller reliabilitet måste man se denna mot sin bakgrund av den unika situation som råder 

vid undersökningstillfället. Om man till exempel intervjuar en person flera gånger och ställer 

samma fråga men får olika svar behöver det inte vara ett tecken på låg reliabilitet. Om en 

fråga lyckas fånga det unika i situationen och detta yttrar sig genom att svaren varierar, så är 

det viktigare än att man alltid får samma svar (Patel & Davidson 2003:103). Det kan bli svårt 

att föra en diskussion om reliabilitet då det i denna studie har varit de adopterades egna 

individuella berättelser som empirin bygger på. Människan är inte statisk utan deltagare och 

aktör i en process. Människors uppfattning om omvärlden och sig själv kan alltså vara 

dynamisk. Detta innebär att svaren inte nödvändigtvis blir likadana varje gång den givna 

frågan ställs (Trost 2005:112). Detta skulle med andra ord innebära att de svar som getts av de 

adopterade hade kunnat variera beroende på när i livet frågorna ställts, då exempelvis en 

företeelse som identiteten är föränderlig. Eftersom några av frågorna dessutom handlade om 

erfarenheter längre bak i tiden kunde det bli svårt för den intervjuade att minnas det som 

skulle undersökas. Kvale (2009:263) menar att ledande frågor kan vara ett sätt att minska 

reliabiliteten då de inte är en medveten del av intervjutekniken. Att ställa ledande frågor är 

något som i största mån har försökts undvikas. Vid utformandet av intervjuguiden skapades 

frågor som gjorde att den intervjuade kunde utveckla sina svar så mycket som möjligt. Något 

som skulle kunna minska resultatens tillförlitlighet är om man inte relaterar teorier, begrepp 

och tidigare forskning till det empiriska materialet på ett trovärdigt sätt, något som det har 

lagts ner mycket tid på. 

 

4.6.3 Generaliserbarhet 

Kvalitativ forskning har en tendens att basera sig på intensiva studier av ett relativt litet fall. 

Detta leder till frågor om hur representativa dessa fall är och hur stor sannolikheten är att det 

man funnit i dessa fall också kommer att finnas i liknande fall på annat håll (Denscombe 

2009:382). Frågan om en studies resultat är generaliserbart ställs ständigt till intervjustudier 

och en invändning mot intervjuforskning är att det finns för få intervjupersoner för att kunna 

generalisera resultaten (Kvale 2009:280). I studien har åtta vuxna internationellt adopterade 

intervjuats, vilket naturligtvis gör det svårt att dra slutsatser och generalisera om hela gruppen 

internationellt adopterade. Dock kan det som framkommer i studien ändå vara något som 

många adopterade kan känna igen sig i, då de delar många erfarenheter. Att varje människa är 

unik är inget hinder från att dela erfarenheter med individer eller grupper, alltså adopterade i 

detta fall. Den fenomenologiska forskningen har kritiserats för att forskningen sällan 
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inbegriper ett större antal av den företeelse som studeras. Detta väcker alltid frågan om 

representativheten i data och hur långt det är försvarligt att generalisera utifrån fynden 

(Denscombe 2009:122). 

 

4.7 Etiska överväganden 
Av etiska skäl har fokus legat på att intervjua vuxna adopterade och inte barn. Tanken var att 

vuxna kan hantera ämnet på ett annat sätt än barn. Mycket av den adoptionslitteratur som 

gåtts igenom under studiens gång har visat att adopterade är en speciell grupp och att mycket 

sker under deras uppväxt. Är man vuxen har man oftast fått distans till sin adoption och har 

därmed hunnit tänka igenom hur denna har påverkat en. Det behöver inte nödvändigtvis vara 

så, men chansen är större än om man hade intervjuat yngre personer. När man forskar om 

adopterade finns en risk att respondenterna kan känna sig stigmatiserade. Att de upplever att 

någon kommer och ska undersöka huruvida de upplever saker på ett eller annat sätt enbart för 

att man är adopterad, att man känner sig utpekad, även om så inte är fallet. Eftersom ämnet 

adoption kan vara känsligt las mycket tid ner på att göra en genomarbetad intervjuguide och 

de frågor som ställts gicks igenom flera gånger då dessa hade kunnat påverka den intervjuade. 

Att till exempel inte ställa relevanta frågor skulle kunna få många att fundera över hur seriös 

forskaren ifråga är och kanske tveka över att ställa upp. En taktlös intervju kan innebära en 

kränkning av privatlivet och vara upprörande för informanten (Denscombe 2009:269). För att 

ge respondenterna en chans att kunna ta ställning till om de ville delta eller inte skickades 

intervjuguiden till dem innan intervjuerna genomfördes. Funderingar fanns dock över om 

huruvida det var bra eller inte att göra så. Fördelen ansågs vara att de skulle få chansen att 

förbereda sig och få en bild av vad det var de ställde upp på. Med hänsyn till uppsatsens ämne 

var detta det naturliga valet. Hade ämnet varit ett helt annat, till exempel mindre känsligt hade 

det emellertid kunnat gå att se nackdelarna med att ge ut intervjuguiden i förväg. Hade de fått 

se frågorna i förväg hade de kanske förberett sig och gett de svar som de själva ansett vara de 

bästa och det de trodde att intervjuaren ville höra. Att lämna ut intervjuguiden är med andra 

ord avhängigt på vad man är ute efter.  

 

I studien har hänsyn också tagits till de forskningsetiska principer som 1990 antogs av 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga rådet. Deras fyra krav är: informationskravet 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:5-6). 

Informationskravet innebär bland annat att forskaren skall informera informanterna om vilka 
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villkor som gäller för deras deltagande och tala om för dem att deltagandet är frivilligt och att 

de har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i 

en undersökning själva har rätt att bestämma över sin medverkan (ibid. 2002:7,9). Dessa krav 

har tillgodosetts genom att respondenterna i informationsbrevet fick reda på syftet med 

undersökningen och deras roll i den. De informerades också om att deras medverkande var 

frivilligt och att de var fria att dra sig ur när de ville samt att de själva fick bestämma över sin 

medverkan. Vidare fick de informationen om hur studien var upplagd. Då alla deltagarna var 

tjugofem år eller äldre har samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare inte behövts 

(Vetenskapsrådet 2002:9). Något som även kännetecknar samtyckeskravet är att man talar om 

för informanterna vem som kommer att få tillgång till intervjun, (Kvale 2009:87) och även 

detta har gjorts, mer specifikt fick de reda på vem som kommer att få tillgång till uppsatsen 

och det material av intervjun som presenteras i denna. 

 

Med konfidentialitetskravet menas att uppgifterna om informanterna i en undersökning ska 

ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifterna ska förvaras på ett sätt där 

obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 2002:12). Respondenten garanterades 

anonymitet och uppgifter som kan leda till att man känner igen en person har tagits bort. 

Informanten, bekanta till denna samt platser har getts fingerade namn för att vara säker på att 

inget som sagts ska kunna härledas till respondenten. Att intervjuaren garanterar 

intervjupersonen anonymitet är självklart och väsentligt och detta kan göras återkommande 

(Alvesson & Deetz 2000: 217). Detta har därför påpekats både i informationsbrevet samt vid 

intervjutillfället. Vad gäller nyttjandekravet innebär detta att uppgifter om enskilda personer 

enbart får användas för forskningsändamål. Respondenterna har blivit garanterade att det 

insamlade materialet kommer att hanteras på ett etiskt riktigt sätt och att det kommer enbart 

att användas till uppsatsen. 

 

4.8 Bearbetning och analys 
Vid intervjuerna användes en diktafon för att kunna spela in intervjuerna. Efter detta har 

intervjuerna transkriberats ordagrant och intervjuerna har lyssnats igenom ett par gånger för 

att vara säker på att de har skrivits ner på ett korrekt sätt. Skratt, pauser med mera har dock 

inte skrivits ut. Därefter har det transkriberade materialet lästs igenom flera gånger och till 

slut analyserats. För att kunna analysera intervjumaterialet har kodning använts. Vid 

ostrukturerade intervjuundersökningar är det nödvändigt att använda tekniker som gör att man 
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får fram en innebörd i all insamlad data. En vanlig metod för att uppnå detta är kodning, det är 

ett sätt att begreppsliggöra data (May 2001:169). Kodning är den process där man bryter ner, 

undersöker, jämför och kategoriserar data (Kvale 2009:218). 

 

5. Resultat och analys 
I denna del kommer resultatet att presenteras och jag har valt att integrera 

resultatredovisningen med analysen. Resultatet kopplas samman med tidigare forskning och 

den teoretiska begreppsramen. De olika teman som resultatet kommer att presenteras utifrån 

är: ursprung, etnisk självidentitet, föräldrar och närståendes förhållningssätt, i mötet med 

andra människor samt egna attityder till adoptionen. Dessa teman är skapade efter vad som 

framkommit under kodningen, då de är ämnen som varit genomgående under intervjuerna. I 

citaten har vissa ändringar på namn och platser gjorts för att garantera respondenterna full 

anonymitet. När ett stycke saknas i citaten markeras detta med [---]. Om en kortare del av en 

mening utesluts markerar jag detta med […], likaså då citatet börjar mitt i en mening. I de fall 

då respondenterna citerar någon annan markeras detta med enkla citationstecken (’) 

(Göteborgs Universitet 2010). 

 

Nedan följer en kort beskrivning av intervjupersonerna: 

Hanna, född 1982 i Indien. Kom till Sverige när hon var 9 månader 

Erika, född 1980 i Indonesien. Kom till Sverige när hon var ett par månader gammal. 

Lotta, född 1966 i Korea. Kom till Sverige när hon var drygt 2 år. 

Jenny, född 1984 i Sydkorea. Kom till Sverige när hon var 3 månader. 

Rickard, (troligen) född 1971 i Sydkorea. Kom till Sverige när han var drygt 3 år. 

David, född 1979 i Pakistan. Kom till Sverige när han var 16 dagar gammal. 

Sofie född 1982 i Indien. Kom till Sverige när hon var 7 månader och 3 dagar. 

Elin, född 1979 i Indien. Kom till Sverige när hon var 1 år. 

 

5.1 Ursprung 
Att söka efter ursprung handlar om att vilja veta mer om sin tidiga livshistoria. Det är 

individuellt hur mycket man vill veta om sitt liv före adoptionen, men det är naturligt att ha 

fantasier och frågor kring de frånvarande föräldrarna (MIA 2010). Detta avsnitt handlar om 

hur de adopterade har förhållit sig till sitt ursprung, både det biologiska och kulturella.  
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5.1.1 Inre sökande 

Ett inre sökande av ursprung handlar om tankar och föreställningar om det biologiska 

ursprunget (Irhammar 1997:116). Detta ter sig ha varit vanligt förekommande hos 

respondenterna, dock under mycket korta perioder i deras liv. De flesta beskriver att 

funderingarna dykt upp någon gång i mellanstadiet eller under tonårstiden, men har senare fått 

en mindre betydelse. Det som upptog respondenternas tankar när de reflekterade över sitt 

ursprung var att de undrade över de biologiska föräldrarnas liv och känslor, men framförallt 

vem man liknar. Detta stämmer med Irhammars (1997:144-145) studie då de var tankar som 

var aktuella även i hennes undersökning. Under intervjuerna berättade några respondenter 

också kring sina funderingar om varför de blev bortlämnade och hur deras liv kunde ha sett ut 

om de bott kvar i födelselandet. Hanna var en av respondenterna som betonade att utseendet 

är något som hon stundtals tänker på och mer specifikt frågan om vem hon liknar: 
 

[…] det skulle va roligt att se om man har syskon och sen kanske se om man är lik sin mamma. För det saknar 

man ju, att andra jämför sig med sin mamma det kan ju inte vi göra. 

 

Även Sofie nämnde att utseendet varit något hon funderat och fortfarande funderar mycket 

över. Hon nämner att hon utvecklat en slags fixering till utseende och är väldigt analyserande 

och fascinerad vad gäller andra människor och huruvida de är lika sina föräldrar eller syskon. 

Hon kommer på sig själv med att prata om utseende och likheter. Att Hanna och Sofie 

funderar mycket kring detta och som Sofie själv uttrycker det, är fixerad vid utseende även 

vad gäller andra människor tror de med stor sannolikhet kan bero på att de själva inte har 

någon att jämföra sig med och att det blir så uppenbart för andra att de skiljer sig i utseendet 

gentemot sina adoptivföräldrar. Att inte ha någon att jämföra sig med kan leda till att de 

funderar mycket över detta. Resultatet stämmer överens med Martinell-Barfoeds (2008:153) 

studie som visade att det för internationellt adopterade med icke-vit hudfärg är utseendet och 

hudfärgen snarare än själva adoptionen som har betydelse. Hannas och Sofies tankar hade inte 

så mycket att göra med själva adoptionen utan handlar mer om utseendet. Hur de adopterade 

förhöll sig till sina biologiska föräldrar och tankar på varför man blev bortlämnad kunde 

variera. Av respondenterna var det enbart Jenny som haft negativa tankar kring varför hon 

blev bortlämnad och sina biologiska föräldrar, och detta under en kort period. Hon förklarar 

varför: 
 

När jag var runt till femton så tänkte jag rätt mycket på det, men då handlade det mest om att jag var hatiskt 

inställd till det. Grejen med min adoption är att jag blev bortadopterad, inte på grund av att de hade dåligt med 
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pengar, utan för att jag var fel kön och de hade redan 4 flickor sen tidigare så hon hade sån press på sig att föda 

en pojke, så när jag inte var en pojke så blev jag bortadopterad, hon ville inte ens titta på mig. Så, då blev det så 

att jag blev väldigt hatisk inställd och liksom, nä jag tycker inte om det här landet, jag tänker inte respektera det. 

Att bete sig på det sättet. Men sen släppte det väldigt mycket, jag orkade inte var arg längre. 

 

Jenny var den enda som egentligen har det svart på vitt varför hon blev bortadopterad och 

dessutom har kontaktuppgifter på sina föräldrar. Att hon är den enda som upplevt en ilska 

kring att hon blev bortlämnad kan ha att göra med att hon vet anledningen till varför hon blev 

det. Det var ingen anledning som hon fann accepterbar.  

 

5.1.2 Yttre sökande 

Vad gäller det som benämns som ett yttre sökande av ursprung, alltså att försöka ta reda på 

sitt biologiska ursprung (Irhammar 1997:148), är det ingen av de intervjuade som har funderat 

avsevärt på att göra det. Två av de tre respondenterna som har barn har dock funderat mer på 

det sen de själva fick barn. De intervjuade nämner olika orsaker till att de valt att inte göra 

detta. De främsta anledningarna är att det inte går att ta reda på något då inga uppgifter på 

föräldrarna finns eller att man helt enkelt inte har något behov av att göra det. Ett skäl till att 

inte söka efter sina föräldrar som stämmer överens med Irhammar (1997:167) studie är 

rädslan för att såra adoptivföräldrarna. Detta berättar David om:  

 
Ehm, för det första har jag kanske velat skydda mina egna föräldrar, vad jag kallar mina föräldrar… alltså 

adoptivföräldrar. […] Men om man ser tillbaka på det, så är det på grund av att det är dom som har tagit hand om 

mig, det är ingen annan, det är dom ingen annan, de har vigt sitt liv åt mig, ingen annan. 

 
Det som David beskriver kan ses som en form av tacksamhet gentemot adoptivföräldrarna, att 

de har ägnat sitt liv åt just honom och att han därför inte väljer att söka efter sitt ursprung. Det 

blir ett sätt att visa för adoptivföräldrarna hur tacksam han är för att han har just dem som 

föräldrar och att han uppskattar det de gjort. Även Jenny ger sin förklaring till varför hon inte 

velat söka sitt ursprung: 
 

För att jag inte har känt det behovet, jag har ju mina föräldrar i Sverige, jag har helt enkelt inte behovet. [---] 

Mina föräldrar hade ju sparat ihop pengar så att vi skulle åka när jag fyllde 16, för de tänkte att det var en bra tid 

att dra iväg till Korea i 3 veckor och verkligen få gå igenom och söka mitt ursprung och mina föräldrar om jag 

ville det, så skulle jag kunna göra det då. Men jag sa till dom, kring den åldern att jag inte hade något intresse av 

att åka dit. Jag skulle hellre åka på en solsemester i Grekland.   
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Att inte hon och de andra intervjuade upplevde ett behov av att söka efter sitt ursprung kan ses 

som att de är nöjda med sina liv, vilket de också påpekar. Bland annat Hanna beskrev under 

intervjun att hon haft en bra uppväxt med sina föräldrar och syskon och har haft få problem 

vad gäller adoptionen. Andra respondenter påpekar att deras trygga uppväxt och goda 

relationer till sina föräldrar gör att de inte känner att de har ett behov av att söka efter sitt 

ursprung, deras liv är i Sverige och de är nöjd med detta och med de relationer de har. Av 

adoptivföräldrarna har tre av respondenterna fått frågan om de vill åka tillbaka till sitt 

födelseland och söka sitt ursprung. Många får också frågan från andra personer i 

omgivningen. Tänkvärt blir då, utifrån deras berättelser om det finns ett behov av att söka 

efter sitt ursprung eller om det skapas av de adopterades omgivning, att föräldrar, släktingar 

och vänner frågar om de inte ”borde göra det”? Att ständigt få frågan om man vill söka sina 

rötter kan leda till att man tröttnar på det och säger att man inte vill (jfr Martinell-Barfoed 

2008:150). Intressant är att två av de tre intervjuade som har barn berättar att tanken på deras 

ursprung har fått större betydelse efter att de blivit föräldrar. Elin berättar att hon funderat mer 

på att söka sitt biologiska ursprung utifrån tankar om utseendet. Detta efter att hon fått barn: 

 
[…]det hade väl varit kul… eller särskilt nu sen jag fick min dotter, så skulle jag vilja se om jag är lik min 

mamma och min pappa och ja lite såna saker. Men inte så mycket mer, det är inte så att jag vill ta tag i det heller 

utan det ligger där och bubblar lite i bakgrunden, men det är inget som jag har tänkt göra något åt eller vill 

egentligen. 

 
Richard har liknande tankar och han berättar att han försökt att nysta lite i sitt ursprung efter 

att hans son föddes: 

 
Tidigare så har det liksom varit ganska oviktigt egentligen. Visst har det känts konstigt ibland när man har tänkt 

på att jag vet egentligen inte vilka mina riktiga föräldrar är eller jag vet ju ingenting om det där. Och sen har man 

tänkt lite på det, men till slut så blir det så knasigt att tänka på det, ja de kanske lever eller inte och vad är 

chansen att jag ska hitta det bland, ja de är hyfsat många där borta… ja, och sen tänker man inte mer på det utan 

det är mer, det är ju som det är. Men sen jag fick barn så vart det ju mer, att fan det hade varit kul att testa ändå 

och se om man kunde hitta nåt litet spår. 

 

Att dessa funderingar uppstått hos Elin och Richard efter att de skaffat barn ser de som att de 

själva vill kunna förklara för barnet vad det kommer ifrån då deras adoption inte enbart 

påverkar dem själva utan i sin tur även deras barn, exempelvis utseendemässigt då även barnet 

kommer vilja kunna se vem den är lik. Även för deras barn blir deras ursprung något som de 

kan komma att intressera sig för. De menar att det då kan vara bra att ha något att kunna 
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berätta om för dem när de blir äldre. Intressant är att av de tre respondenter som har barn är 

det de två vars föräldrar som har engagerat sig mer i deras kulturella bakgrund, de som fått ett 

ökat intresse för denna efter att de själva fått barn. Frågan kring huruvida föräldrarnas 

förhållningssätt till ursprunget kan påverka även den adopterade väcks i och med detta.  

 

Intervjupersonernas erfarenheter överensstämmer inte med Martinell-Barfoeds (2008: 147-

148) studie, då hon kom fram till att intresset för att söka efter sina biologiska rötter var stort 

och att kunskap om den biologiska bakgrunden var väsentligt för de adopterades förståelse av 

sig själva. Hos de två som också är föräldrar finns ett intresse men av deras utsagor kan 

tolkningen göras, att det inte är så pass stort och avgörande för deras förståelse av sig själva. 

Detsamma gäller även övriga respondenter. En förklaring till att studierna inte stämmer kan 

göras utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet. Intervjupersonerna i de både studierna 

är olika individer och har olika människor omkring sig som de samspelar med. Kunskap 

bevaras genom sociala processer och det är genom interaktionen med andra som vi skapar vår 

egen verklighet. (Angelöw & Jonsson 200:55,59). Beroende på vilka de adopterade 

interagerar med i sina liv och hur de människorna förhåller sig till deras ursprung, kan leda till 

att de adopterade påverkas av detta och har olika uppfattningar kring sina biologiska rötter.  

 

5.1.3 Kulturellt ursprung 

När det gäller intresset för födelselandet och dess kultur visar studien att ett sådant intresse är 

stort. Av respondenterna var det fem av åtta som var intresserade av detta. Exempelvis 

intresserar de sig för födelselandets kultur, religion och seder. Att söka mer kunskap om detta 

är något flera av respondenterna är positiva till och har varit mer intresserade av periodvis 

under sina liv. För de två intervjupersoner som besökt sina födelseländer var tanken med 

resan tillbaka inte att de skulle söka sitt biologiska ursprung. De ville istället uppleva kulturen 

och få reda på mer om landet de kommer ifrån. För de som inte var intresserade var den 

främsta anledningen att de inte kände något behov av det och att deras liv var i Sverige nu, 

vilket överensstämmer med Irhammars (1997:222) studie. I samma undersökning gavs en 

anledning till att man ville ha reda på mer om det etniska ursprunget att man ville veta mer 

om sin ursprungskultur för att kunna förmedla denna till sina barn (Irhammar 1997:216). 

Detta stämmer även med denna studie då Rickard berättar att hans intresse för den koreanska 

kulturen och att bejaka denna har blivit mer intressant för honom efter att han fått barn: 
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[…] sen Jonas kom så har jag ju bejakat det mycket mer på ett annat sätt, för helt plötsligt kände jag att mitt 

koreanska namn var väldigt viktigt för mig. Jag hade nog aldrig brytt mig att jag har ett koreanskt namn innan 

utan jag har alltid varit Rickard, men då när vi visste att min fru var gravid så blev helt plötsligt den koreanska 

biten väldigt viktig för mig, för då kände jag att det var viktigt att han fick med den biten lite, så han har ju mitt 

koreanska namn som andranamn. Det har han med sig från mig. Så ja, då har det liksom blivit det, och jag börjat 

kolla upp lite med koreanska föreningar det skulle bli kul att lära sig lite om den kulturen för den frågan kommer 

ju att komma någon gång, ’varför ser pappa annorlunda ut?’ och då vill man ju liksom kunna berätta det på ett 

bra sätt och berätta om Korea och den kulturen och så vidare och sen får ju han behandla det som han vill, för 

han är ändå hälften korean. 

 

Att intresset för detta har uppstått för Richard kan precis som med det biologiska ursprunget, 

vara att det först nu blivit aktuellt med att bejaka sitt ursprung då detta inte enbart berör 

Richard utan även hans son. Som han nämner själv kommer hans son kanske att undra varför 

Richards utseende skiljer sig åt men också i framtiden varför han själv ser ut som han gör. 

Intressant är att Storsbergen et als (2009:194) studie visade att de adopterade som inte sökt 

efter sina biologiska föräldrar rapporterade om mindre problem vad gäller mental hälsa och 

hade en högre nivå av välmående. Inga av de jag har intervjuat har sökt efter sina biologiska 

föräldrar och ingen har heller uppgett att de haft några större psykiska problem som kunnat 

kopplas till deras tankar kring biologiskt ursprung.  

 

Alla intervjuade berättar att de någon gång har tänkt på sitt ursprung, även om det varit under 

mycket korta perioder. Att så få av de intervjuade inte har funderat mer över sitt biologiska 

ursprung kan, vilket också framkom i intervjuerna, tolkas som att de är nöjda med sina liv så 

som det är vad gäller sin adoption, och att de har accepterat att livet är som det är. En annan 

orsak var att de helt enkelt inte har haft något behov av detta. Detsamma kan sägas gälla även 

för det etniska ursprunget. Att ett par respondenter har bejakat sitt kulturella ursprung skulle 

kunna kopplas ihop med socialkonstruktionismens fjärde punkt. Att kunskap och social 

handling är direkt anslutna till varandra (Burr 1995:5). Sociala handlingar kan tänkas leda till 

samhällsutveckling och att samhället förändras, vilket kan påverka de adopterade. Det faktum 

att vi idag lever i ett samhälle som är mer öppet och mångkulturellt än förr och att intresset för 

andra länder är stort kan ha spelat en roll. Det kan i och med detta upplevas positivt och lite 

speciellt för de adopterade att kunna visa att de har ett annat ursprung. 

 

 

 

37 
 



5.2 Etnisk självidentitet 
Den etniska identiteten handlar om upplevelsen att tillhöra eller vara medlem av en etnisk 

grupp (Almqvist 2006:80). För den adopterade innebär detta alltså hur man uppfattar sig själv 

och vilken grupp man anser sig tillhöra, exempelvis svensk eller om man uppfattar sig tillhöra 

sin ursprungsidentitet. (Irhammar 1997:48). Det är respondenternas svar av hur de själva 

upplever sig som kommer att presenteras under detta tema. 

 

5.2.1 Att identifiera sig som svensk 

Fyra av respondenterna identifierade sig som svenskar. De som identifierar sig själva som 

detta var medvetna om att de hade ett icke-svenskt utseende men kände sig trots detta som 

svenskar. Hanna berättar att hon känner sig svensk men att hon även gör skillnad mellan sig 

själv som svensk och invandrare. Hon menar också att det rent utseendemässigt går att skilja 

på en invandrare och en människa som är adopterad: 

 
Jag har nog alltid känt så… det är väl mer utseendet som gör att jag inte ser svensk ut, men jag har alltid känt 

mig svensk. Jag är ju som en vanlig svensk, man är inte sådär jättehögljudd och framåt. Visst, det finns ju 

svenskar som är det, men inte om man jämför med invandrare. Man behöver inte synas och höras. [---] Jag kan 

ju vara så att jag stör mig på invandrare fast man själv kanske ser likadan ut.[---] Man ser ju skillnad, ja, man ser 

ju skillnad på om man är invandrare eller inte [---]På sättet tror jag… och sen utseendet, och just kläderna. 

 

Dessa tankar blir ett sätt att visa att hon inte tillhör kategorin invandrare. Något som 

adopterade utseendemässigt kan ses som av andra, även då de själva uppfattar sig som 

svenskar. Diskrepansen mellan den etniska självidentifikationen, hur de adopterade ser på sig 

själva och den externa identifikationen hur andra i samhället ser på dem (Irhammar 1997:48) 

gör att detta blir ett sätt för, i det här fallet Hanna, att markera vad hon inte är. Hennes sätt att 

vara blir avgörande för hur andra ska uppfatta henne, speciellt då det gäller ytliga kontakter. 

Det blir ett sätt att i hennes identitet kunna visa att hon är svensk så att människor 

runtomkring henne inte ger henne identiteten invandrare. Att Hanna inte vill uppfattas som 

invandrare menar hon kan bero på att det idag är många som har fördomar mot invandrare och 

att dessa behandlas negativt och ses på med negativa attityder, något som hon själv inte vill 

bli utsatt för. Även Jenny känner sig väldigt svensk och hon berättar att hon alltid har gjort 

det. Hon gör också skillnad på sig själv som svensk och invandrare:  

 
Det gör jag, definitivt! Alltså dom som inte är svenskfödda och som kommer hit som flyktingar eller liknande. 

Det ser jag en jättestor skillnad på, för jag ser mig verkligen som svensk. Inte det att jag behandlar dem negativt 
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men jag har fortfarande samma tankesätt som att alla ska kunna svenska, vi ska ha svenskatest för att särskilja 

om de ska vara kvar i Sverige eller om de får åka hem igen, eller om de ska ta sig till ett annat land. 

 

Dessa beskrivningar kan kopplas ihop med begreppet ”transrasial identifikation” då de 

adopterade i detta fall identifierar sig med sin motsatta kropp, alltså den vita (Hübinette 

2007:114). Hanna beskriver jättehögljudd och framåt som något som kopplas ihop med 

invandrare och något hon själv poängterar att hon inte är. Hon tillskriver invandrarna 

kollektiva egenskaper som hon tar avstånd ifrån för att markera det hon själv inte är och blir 

med andra ord mer svensk. Jenny gör skillnad på de som invandrar till Sverige och som inte 

har kommit till landet på det sättet som hon har gjort. Begreppet innebär att de adopterade 

eftertraktar en västerländskhet men gör också anspråk på denna lika självklart som vilken 

svensk eller västerlänning som helst (Hübinette 2007:115), något som både Hanna och Jenny 

beskriver. De identifierar sig etniskt- kulturellt med det svenska och västerländska, något som 

kännetecknar den transrasiala identifikationen tydligt. Den etniska självidentifikationen 

baseras på den grupptillhörighet som individen, i det här fallet den adopterade själv tillskriver 

sig (Irhammar 1997:48). I dessa fall blir det tydligt att respondenterna tillskriver sig själva en 

svensk identitet då majoriteten av de omkring sig också har denna. En möjlig förklaring till 

detta skulle kunna göras utifrån ett socialisationsperspektiv. Det skulle kunna vara så att de 

adopterade från det att de kom till Sverige som små barn uppfostrats in i det som kan 

uppfattas som en svensk kultur med dess seder, språk och normer. Det blir då självklart för 

den adopterade att identifiera sig som detta. Då de inte fått lära sig någon annan kultur än den 

svenska blir det naturligt att de också uppfattar sig som svenskar. Hanna berättade också att 

hon aldrig haft problem under uppväxttiden varken i skolan eller med vänner, ingen hade gjort 

skillnad på henne för att hon var adopterad. Så har det även fortsatt senare i hennes liv. Under 

den andra socialiseringsperioden är det andra socialiseringsagenter som tar över såsom skola 

och kamrater (Giddens 2003:43), vilket gör att det är de som blir viktiga för hur den 

adopterade upplever sin identitet. Om Hanna inte har behövt uppleva känslan av att känna sig 

annorlunda kan det i och med detta bli lättare för henne att identifiera sig som svensk och inte 

känna sig som invandrare. 

 

5.2.2 En tudelad identitet 

Två intervjupersoner identifierar sig som en blandning av sin ursprungliga nationalitet och en 

svensk identitet. Dessa två respondenter är de enda som har varit tillbaka i sina födelseländer. 

Sofie är en av dessa och på frågan om hur hon upplever att hon identifierar sig svarar hon: 
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Jag ser det inte som svart eller vitt, utan jag är svensk-indisk, för det är det jag är och sen hur man vill tolka det 

är ju upp till betraktaren och den jag möter men det är ju så jag ser mig. 

 

Hon berättar också om hur hon upplevde sig när hon var tillbaka i sitt födelseland, att hon där 

kunde uppleva att hon hade två identiteter: 

 
[…]på ett sätt kände jag mig mer indisk eftersom man identifierade sig med andra människor utseendemässigt 

och jag kände tillhörighet. Då kände jag lite sådär att det var den sista pusselbiten som föll på plats för mig, för 

min identifiering för mig själv då. Ehm, samtidigt som jag då kände mig väldigt svensk så som jag gick och så 

som jag förde mig även om jag hade indiska kläder på mig så var det ändå på ett annat sätt. Så det var lite olika 

faktiskt, ibland indisk för att jag kunde identifiera mig så, ibland svensk för att jag betedde mig på ett annat sätt. 

 

Även Elin berättar att identiteten är föränderlig beroende på situation, exempelvis förändras 

den beroende på var hon befinner sig och hon berättar att hon utomlands kan känna sig 

mindre svensk: 

 
Ja… alltså då känner jag mig inte som svensk, för om man säger att man är svensk så kollar de på en och så. 

Alltså, att de verkligen tycker att det är konstigt ändå. Och man känner sig inte speciellt svensk om någon ’ja, är 

du svensk… eller hur?’. 

 

Att Elin upplever detta så kan till en stor del bero på att svenskhet länkas till vithet och genom 

att se ”svensk ut” betyder det att man är blond och blåögd (Martinell-Barfoed 2008:154). Så 

är fallet även utomlands då andras bild av svenskar är att de är blonda och vita. Ras kan ses 

som en social konstruktion som skapas i och med andras föreställningar om hur en svensk ska 

vara (jfr Burr 2003:106-107). Detta gör att andra människors bild av hur en svensk ser ut leder 

till en diskrepans mellan den etniska självidentifikationen och den externa 

självidentifikationen hos den adopterade. Det var fler av intervjupersonerna som berättade att 

identiteten kunde ändras beroende på vilken situation de befann sig i eller vilka människor de 

hade runtomkring sig. Umgicks de exempelvis med invandrare kunde de i vissa situationer 

känna sig mer svenska medan några i vissa stunder kunde uppleva att de kände en tillhörighet 

med dem och därmed identifierade sig som icke-svenskar. Ett par beskriver att de känner sig 

mer som icke-svenskar när de är utomlands medan en berättade att hon kände sig mer svensk 

utomlands än när hon är i Sverige. En intervjuperson återgav att hon ibland kunde känna sig 

mer svensk på jobbet då hon arbetade med människor från andra kulturer. Med 

socialkonstruktionistiska glasögon kan detta kopplas ihop med att det sätt som de adopterade 
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upplever sina verkligheter på, i detta fall deras identiteter, är kulturellt specifika (Burr 

1995:4). Vilken kultur de befinner sig i eller vilka olika människor de interagerar med 

påverkar identiteten. I intervjuerna har exempel getts på när respondenterna inte känner sig 

svenskar. Vid möten med grupper som kan anses främlingsfientliga kan detta uppstå. David 

berättar om tillfällen då han inte känner sig svensk: 

 
[…]varje gång jag ser Sverigedemokraternas märke, varje gång jag har sett ett klistermärke på stan eller varje 

gång jag har haft ett klistermärke med Hembygdspartiet på min dörr, det såklart att man alltid kan känna sig som 

något annat. 

 

Partierna som David nämner är sådana som vill värna om vad de anser är svenskt, vilket inte 

innefattar människor ifrån andra kulturer och etniciteter. Då David ser dessa klistermärken 

blir han påmind om sin hudfärg och att partierna i och med detta identifierar honom som icke-

svensk, trots hans svenska uppfostran som han fått genom socialiseringen (jfr Giddens 

2003:42). Detta gör i sin tur att Davids identifikation med svenskhet försvåras. Det blir med 

andra ord svårt att uppfatta sig som svensk när någon annan påminner honom om att hans 

utseende säger att han inte är det, och utifrån detta upplever att han inte är det. Sociala 

kategorier spelar en roll i hur människor betraktas och dessa kategorier används för att 

konstruera skillnader (Martinell-Barfoed 2008:8), något som Sverigedemokraterna och 

Hembygdspartiet gör genom att göra skillnad på vad de upplever vara svenskt och det som 

inte är svenskt. 

 

5.2.3 Vad är svenskt? 

Bland respondenterna fanns också de som problematiserade vad det innebär att vara svensk 

och hade svårt att identifiera sig. Det var också en som valde att identifiera sig som människa. 

Lotta diskuterar kring problematiken att det är svårt att veta vad som egentligen är svenskt: 

 
[…]vad är det egentligen att vara svensk? Det, ja, det är jag, det är du, det är han, det är hon, eller alla dem som 

bor i Sverige? Eller är det bara de som har ett riktigt ”tjotjim”, svenskt så? Eller, vad är det som är svenskt? 

 

Ur ett socialkonstruktionistiskt synsätt påpekar Lotta en viktig sak. Är det så att man 

verkligen behöver sätta en stämpel på vad man själv, eller någon annan identifierar sig som? 

Är det viktigt att uppfatta någon som svensk eller något annat? Exempelvis ras kan ses som en 

social konstruktion som gör att andra kan kategorisera in adopterade i olika sådana. Istället 

bör vi granska och diskutera om det över huvudtaget går eller om vi måste ordna in människor 
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och i detta fall adopterade till en specifik etnisk identitet. Men också varför vissa människor 

har ett behov att göra detta (jfr Burr 1995:3). Respondenterna hade följaktligen olika 

uppfattningar vad gäller den etniska identitet de ansåg sig ha. Detta kan tolkas på det sättet att 

de adopterade exempelvis har egna individuella erfarenheter i sina liv, olika uppväxter, har 

haft olika människor omkring sig men också har olika syn på den verklighet de lever i 

(Angelöw & Jonsson 2005:58). Med ett socialkonstruktionistiskt synsätt kan detta kopplas till 

punkten som länkar samman kunskap till socialt samspel, att kunskap bevaras genom sociala 

processer. Det är när de adopterade interagerar med andra människor som deras individuella 

verklighet konstrueras och därmed också deras identiteter. (ibid.) Att identiteten förändras hos 

respondenterna beroende på var de befinner sig eller vilka människor de samspelar med kan 

kopplas till socialkonstruktionismens andra punkt som handlar om vilken betydelse tid och 

kultur får för hur vi uppfattar vår verklighet. Det sätt vi upplever världen på är kulturellt och 

tidsmässigt specifikt (Burr 1995:4). Vår identitet skapas kulturellt genom kommunikation 

med andra människor och man kan ha olika identiteter beroende på vem man interagerar med 

(Burr 2003:106-107). De adopterade som upplever sig ha olika identiteter beroende på var de 

befinner sig, exempelvis utomlands visar att identiteten kan vara föränderlig utifrån vilket 

kulturellt sammanhang man befinner sig i. De som varit tillbaka i sitt födelseland kunde 

uppleva att de hade en tudelad identitet. Även detta visar att identiteten påverkades beroende 

på vilken kultur de befann sig i. Att en av respondenterna upplevde att hon kunde känna sig 

mindre svensk när hon var yngre visar på att identiteten kan förändras över tid. Vilket ur ett 

socialkonstruktionistiskt synsätt visar att tiden får betydelse för hur den adopterade uppfattar 

sin identitet, hur man upplever identiteten kan alltså vara tidsmässigt specifikt (Burr 1995:4). 

 

Ett par av intervjupersonerna berättar om vilken roll uppfostran har för den identitet man 

anser sig tillhöra. Lotta berättade att i och med att hon pratar svenska och har svenska 

traditioner så är det inget som gör att hon blir annorlunda. Richard berättar om vilken roll det 

sätt han har uppfostrats på har spelat i det faktum att han inte har känt sig annorlunda i 

samhället utan som svensk: 

 
Jag tror mycket har att göra med att man har blivit uppfostrad som svensk och jag pratar svenska, jag har liksom 

ingen brytning eller ett konstigt namn utan jag har ett svenskt namn jag är uppfostrad som svensk och jag pratar 

svenska.[---] Jag har ju liksom blivit uppfostrad med det från det att jag var 3 år, så att jag tror att jag har klarat 

mig väldigt bra på det sättet. 
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Den primära socialisationen sker under barndomen och utgör den mest intensiva perioden av 

kulturell inlärning (Giddens 2003:42). Richard och Lotta har under sin uppväxttid och sedan 

barndomen socialiserats in i den svenska kulturen vilket lett till att de inte känt sig annorlunda 

gentemot andra svenskar i deras sätt att vara. De delar samma värderingar, normer och livsstil 

som resten av det svenska samhället. Detta gör att de upplever sig som svenskar och inte 

känner sig annorlunda då de delar de traditioner och normer som majoriteten har (ibid.). 

Vilken uppfostran man har haft och det man har lärt sig kan alltså spela roll för vilken etnisk 

tillhörighet man tillskriver sig själv.  

 

5.3 Föräldrar och närståendes förhållningssätt 
Ett adoptivföräldrarskap kan vara krävande för adoptivföräldrarna och påverka relationen 

mellan dem och adoptivbarnet. Föräldrarna kan välja att förneka att de har ett 

adoptivföräldraskap genom att likna det så mycket som möjligt med ett biologiskt 

föräldraskap, men de kan också vara mer positivt inställda till barnets biologiska och 

kulturella ursprung. Klart är att föräldrar och närståendes förhållningssätt spelar roll för hur 

adoptivbarnet själv kommer att förhålla sig till sitt ursprung och sin adoption (Irhammar 

1997:42-43). I detta avsnitt är det just föräldrar och andra närståendes attityder och påverkan 

som presenteras. 

 

5.3.1 Inställning till adoptionen och ursprunget 

Samtliga adopterade beskriver att deras föräldrar har haft en öppen inställning till deras 

adoption och att de har svarat på de frågor som respondenterna har ställt angående sin 

adoption. De flesta av de adopterade kan inte minnas något specifikt tillfälle när de fick reda 

på att de var adopterade utan det är något de påpekar att de alltid vetat. Juffer och Tiemans 

(2009:643) studie visar att föräldrarna till de adopterade barnen började prata om deras 

adoption med ens de anlänt till familjen. Detta är med stor sannolikhet fallet även hos mina 

respondenter. Då samtliga alltid vetat att de varit adopterade och inte kan minnas något 

specifikt tillfälle då de fått reda på detta tyder på att deras föräldrar börjat tala med dem om 

adoptionen från första stund. Sofie berättar att hon inte kommer ihåg vilken tidpunkt hon fick 

det berättat för sig, men att hon ändå minns hur hon fick reda på det: 
 

Jag kommer inte ihåg exakt när men jag vet att jag fick det berättat för mig när jag var liten, min mamma 

berättade alltid sagor och då berättad hon om en ung kvinna i Indien som födde sitt barn och hon ville att hon 
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skulle ha det bästa och för att ge henne det så kände hon att hon fick lämna det till en annan familj som älskade 

henne också jättemycket. Så på det sättet har jag fått reda på att jag var adopterad. 

 

I hur stor utsträckning adoptivföräldrarna har varit intresserade av barnens ursprungsland och 

dess kultur har dock varierat. Intressant är att föräldrarna till de två adopterade som gjort en 

återresa till sitt födelseland, är de föräldrar som visat mest intresse för de adopterades 

ursprungsland och dess kultur. Det var också de föräldrar som var mest engagerade i 

adoptionsföreningar. På samma sätt är de adopterade som är mest intresserade av sitt 

födelselands kultur de som haft föräldrar som varit intresserade av denna. Det är också de 

föräldrarna som ansett det har varit viktigt att barnet fått en inblick också i den kulturen. 

Rickard berättar om hur hans föräldrar har förhållit sig tills hans ursprung och adoption: 

 
Ja alltså jag har nog upplevt att de har varit öppna med det, att jag är adopterad. Jag har nog aldrig känt att de har 

försökt att dölja det på något vis, utan snarare tvärtom, främjat det. Jag vet att när jag gick i skolan, i 

mellanstadiet så försökte vi få till att man skulle få hemspråk, men då sa dom att, ja, jag var den enda som var 

från Korea på hela skolan, så de tyckte att man kunde inte ta in en lärare för att ha hemspråk med en elev. 

 

Det fanns intervjupersoner som har upplevt att föräldrarna har varit öppna med adoptionen 

men som ändå inte intresserat sig för exempelvis adoptivbarnens ursprung, de har svarat på 

eventuella frågor om adoptionen men något större intresse har inte funnits. Dessa 

intervjupersoner nämner också att de inte är speciellt intresserade av sitt födelselands kultur. 

Av intervjupersonernas utsagor ter det sig också som att det största intresset hos föräldrarna 

ligger i det etniska ursprunget och inte så mycket i det biologiska. Detta resultat kan jämföras 

med Irhammars studie som visar att om adoptivföräldrarnas intresse för barnets ursprung är 

litet, verkar det som att detta gäller även hos barnet. Hon kom också fram till att det etniska 

ursprunget tycks vara mer tillåtet och inte lika känsligt hos adoptivföräldrarna som intresset 

för det biologiska (1997:227-229). Att så är fallet hos de adopterade jag har intervjuat behöver 

dock inte betyda att deras föräldrar ansett att det varit en känslig fråga då det framkommer att 

det för några respondenter helt enkelt inte finns något biologiskt ursprung att söka efter. Det 

har inte funnits någon möjlighet att hitta de biologiska föräldrarna då omständigheter kring 

adoptionen inte tillåtit detta. 

 

5.3.2 Föräldrarnas påverkan 

Liknande resultat som min studie visar kan hittas i Nam och Reids studie. Hos de föräldrar 

som värdesatte den koreanska kulturen och ville lära sig om denna utvecklade adoptivbarnen 
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en positiv attityd till den kulturen. Det visade sig också att de barn och föräldrar som även 

medverkade i koreanska kulturella aktiviteter hade lättare att prata med varandra om 

adoptionen. I de fall då det fanns ett ointresse från föräldrarna verkade barnen ha ett mindre 

intresse av att utveckla den koreanska sidan av deras identitet (Nam & Reid 2000:82, 83). I 

denna studie har det inte gått att observera att det har funnits något uttalat ointresse för den 

adopterades ursprungskultur men det är märkbart att de föräldrar som sällan pratat med 

barnen om deras kulturella ursprung, där finns det heller inget intresse för födelselandets 

kultur hos barnen. Detta kan spela en roll för hur barnen senare kommer att identifiera sig. Ur 

ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är detta ett exempel där verkligheten byggs upp genom 

språket. Det sätt vi tänker på, de kategorier och begrepp som tillhandahåller en meningsfull 

referensram för oss, får vi via språket som våra medmänniskor använder (Angelöw & Jonsson 

2000:55). Med andra ord blir det sätt som adoptivföräldrarna talar med sina barn på viktigt för 

hur barnen kommer att identifiera sig. Genom att som förälder interagera och samspela med 

sitt adoptivbarn konstruerar barnet en kulturell identitet.  

 

5.3.3 Släktingars attityder 

Vad gäller adopterade så är det inte utseendet i sig som är problematiskt, utan det faktum att 

detta skiljer de internationellt adopterade från till exempel familj, syskon och släkt. Det är 

utseendet som gör att adoptivbarnen skiljer sig ifrån resten av familjen och placerar dem i 

kategorin främlingar (Dalén 2007: 112). Ingen av respondenterna har berättat att 

adoptivföräldrarna negligerat deras utseende eller försökt ”försvenska” dem och gjort dem till 

något de inte är. I Hübinette och Tigervalls (2008:212-213) studie problematiseras släktingars 

och andra närståendes negativa attityder gentemot adoptivbarnen. Bland annat berättas att 

släktingar på olika sätt har särbehandlat de adopterade släktingarna i relation till de biologiska 

(ibid). Majoriteten av intervjupersonerna berättar att de aldrig har upplevt något särskiljande 

beteende från släktingar och att dessa har varit öppna mot dem. De har inte heller 

särbehandlat dem ifrån andra barn i släkten som inte är adopterade. De som har syskon som 

inte är adopterade berättar att de inte har särbehandlats av varken syskonen, släktingar eller 

framförallt föräldrar. Jenny berättade dock om rasism från släktingar när hon var yngre men 

som inte var riktad mot henne personligen. Deras uttalanden gjorde likväl att hon blev ledsen: 

 
Tyvärr så är det så att i min släkt, på min mors sida, där finns det ju ganska mycket rasism. […] När jag var runt 

10, 12 och fick höra ’jävla jugoslavbarn som kommer hit’ och att man satt och sa såna saker och jag kände mig 
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jätteträffad fast jag inte var därifrån. [---] Eller att man får höra ’de där jävla kineserna’, då kan man känna sig 

väldigt träffad eftersom man ser ganska likadan ut. 

 

Resultaten överensstämmer inte med Hübinettes och Tigervalls (2008:212-213) om fördomar 

bland närstående. Dock pekar Jennys historia på att företeelsen har förekommit, dock inte 

direkt menat mot henne. Då det förekommer i andra studier skulle resultatet möjligtvis blivit 

annorlunda om jag intervjuat andra personer. En möjlighet till att respondenternas svar skiljer 

sig ifrån Hübinette och Tigervalls (ibid.) skulle kunna vara att de intervjuade helt enkelt inte 

vill berätta något om det, då det kan vara känsligt. Att erkänna att närstående uttryckt sig på 

ett fördomsfullt sätt är eventuellt inget de vill berätta. Ur ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv skulle det faktum att mina respondenter inte särbehandlats av närstående kunna 

kopplas till att kunskap och handling är direkt anslutna till varandra (Burr 1995:5). Våra 

tankar, ideal och handlingar bygger mer eller mindre på olika beskrivningar av den verklighet 

som vi lever i (Angelöw & Jonsson 2001:56). Kunskapen om världen leder till sociala 

handlingar från människor och till samhällsutveckling. Samhället förändras och när de 

intervjuade kom till Sverige, fanns ett annat samhällsklimat än vad det gjorde förr. Förr var 

Sverige inte speciellt mångkulturellt och vid tidpunkten då respondenterna kom till Sverige 

men också idag bor det fler människor i Sverige med ett annorlunda utseende än vad det 

gjorde för exempelvis 50 år sedan. Detta gör att närstående och släktingar möjligen har träffat 

på människor med en annan etnisk bakgrund i större utsträckning idag än vad de gjorde förr. 

 

5.4 I mötet med andra människor 
Utomeuropeiskt födda adopterade har ett uppenbart annorlunda utseende jämfört med den 

svenska majoriteten och det samhälle där adoptivbarnet växer upp i är i huvudsak vitt (Kamm 

1998:10) Detta kan leda till att de hamnar i samma fack som invandrare och göra att de 

behandlas annorlunda och får handskas med människors reaktioner då de berättar att de är 

adopterade (Dalen 2007:112-113). I detta avsnitt tas respondenternas erfarenheter av 

bemötande upp samt vilka attityder de möter. 

 

5.4.1 Att träffa nya människor 

När de intervjuade träffar nya människor är dessa positivt inställda till respondenternas 

adoption och ställer gärna frågor kring denna. Vad gäller vänner är det många som är positiva 

och nyfikna över adoptionen. Detta är något intervjupersonerna inte har något emot, men 

många upplever att de stundtals kan bli trötta över att behöva berätta hela sin historia. Detta 
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stämmer till viss del överens med Martinell-Barfoeds (2008:149) studie då de adopterade 

upplevde att de tröttnade på människors frågor om de har sökt efter sina rötter, då det inträffar 

ofta. Davids berättelse visar på ett tillfälle då det var skönt att slippa förklara sin historia: 

 
Det som är jobbigast med när man väl träffar en ny flickvän, jag kommer ihåg att jag var tillsammans med en tjej 

och det var så otroligt skönt att komma hem till hennes föräldrar, för jag behövde inte dra hela historien om vad 

jag var, vem jag var, att jag inte är muslim. Jag behövde inte dra någonting om det för de visste redan vem jag 

var, för att hennes mamma är kusin med min ingifta farbror, så hon är en av de första som har hållit i mig, så jag 

behövde inte berätta ett dyft om det och det var så skönt, så otroligt skönt. 

 

Intressant är att det hos två respondenter finns en oro över hur de skulle uppfattas när de 

träffade nya människor. Hanna berättar att hon tänkt på sitt annorlunda utseende när hon är 

varit på krogen och berättar att hon tänker att hon kan bli mött av fördomar då hon kan 

uppfattas som invandrare. Hon tänker att andra kanske inte vågar prata med henne då de tror 

att hon är invandrare. Även Erika förklarar hur hon har upplevt detta: 

 
Numera kan man vara nervös när att man kommit hem till deras föräldrar för man vet inte riktigt hur de tar det, 

att han är tillsammans med någon som är adopterad eller mörk över huvudtaget eller att de ska förvänta sig en 

annan flickvän. 

 

Erika och Hannas berättelser bekräftar att det förekommer en oro och osäkerhet för hur de ska 

uppfattas när de möter andra människor för första gången. Detta tror Hanna kan ha att göra 

med att många människor idag har fördomar mot invandrare och därför vill inte de adopterade 

bli sedda som det. Hanna berättade att hon inte vill att de kopplingar människor gör när de ser 

en invandrare ska gälla även henne. Detta går att koppla ihop med transrasial identifikation. 

Den svenska omgivningen påminner den adopterade om deras icke-vita kroppar, vilket gör 

dem till möjliga markörer för främlingskap. De adopterade vill i det här fallet identifieras med 

sin motsatta kropp, alltså den vita samt det västerländska (Hübinette 2007:114-116).  

 

Vad gäller mötet med människor de inte känner berättar Richard om en händelse som kan 

kopplas till diskrepansen mellan den etniska och den externa självidentifikationen. För den 

externa självidentifikationen är etniska markörer som språk och hudfärg av betydelse 

(Irhammar 1997:48). Richard beskiver ett tillfälle där diskrepans mellan dessa förekom: 
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[…]när man sitter på tunnelbanan och det kommer in en kompis och så börjar man prata svenska och jag kan ju 

inget annat språk, och så sitter någon bredvid och ’ojdå, nämen kunde du prata svenska?’. Ehh ’ja, det kan jag’, 

’oj då, hur länge har du bott i Sverige?’, det har jag råkat ut för. 

 

I det här fallet tog medresenären på tunnelbanan Richard för att vara icke-svensk på grund av 

sin hudfärg. Det uppstod här en diskrepans mellan den etniska självidentifikationen som i 

Richards fall var att han var svensk, medan den externa självidentifikationen sa att han inte 

var det. Likaså berättar en annan intervjuperson att när hon umgås med invandrare, ser de 

även henne som detta trots att hon själv upplever sig vara svensk. Även här uppstår 

diskrepans, den adopterade upplever sig motsatt det som omgivningen upplever henne som 

(Irhammar 1997:48). Fler respondenter upplever att människor påpekar att de talar bra 

svenska och att andras uppfattningar om dem som invandrare ändras när de börjar prata och 

andra hör att de talar svenska. Hanna nämnde också att de flesta människor förstår att hon är 

adopterad när hon börjar prata. På det här sättet blir språket den etniska markören som får den 

etniska självidentifikationen att stämma överens med den externa. Språket blir den markör 

som är avgörande för hur andra människor uppfattar den adopterade (ibid.). Richards 

berättelse stämmer med Irhammars (1997: 200) undersökning där en vanlig situation för 

hennes respondenter var att omgivningen upplevde att deras språk och utseende inte stämde 

överens.  

 

5.4.2 Diskriminering på arbetsmarknaden 

Under intervjuerna diskuterades huruvida respondenterna hade blivit utsatta för negativt 

särskiljande som exempelvis fördomar, diskriminering och rasism. Sex av åtta berättade att de 

utsatts för detta. Som internationellt adopterad ställs man inför situationen att man har ett 

svenskt namn medan utseendet säger något annat (Irhammar 1997:150). Vad gäller attityderna 

de kunde få i mötet vid arbetsintervjuer och med blivande arbetsgivare nämnde sex av åtta att 

de inte hade haft några problem. Många såg det istället som en fördel att de var adopterade 

och hade ett annorlunda utseende, speciellt de som arbetade med barn och nära andra 

människor. Att de hade en annan kulturell bakgrund ansågs som något positivt och en 

intervjuperson hade vid en arbetsintervju utnyttjat det faktum att hon var adopterad, då 

arbetsgivaren ville ha mångfald bland personalen. Det går att se detta som att kunskap om 

världen leder till sociala handlingar ifrån människor, vilket i sin tur också leder till 

samhällsutveckling (Burr 1995:5). Samhället förändrar sig med åren och dagens samhälle 

innehåller en kulturell mångfald vilket gör att synen på människor med ett annorlunda 
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utseende har ändrats då detta blivit alltmer vanligt. Detta gör att respondenternas utseende 

istället blir en god egenskap då de genom detta kan nå ut till människor på ett positivt sätt. 

Två av respondenterna berättar dock att de blivit negativt bemötta vid arbetsintervjuer, detta 

på grund av deras ursprung. Jenny berättar om ett tillfälle då hon skulle träffa en eventuell 

arbetsgivare för första gången: 

 
När jag flyttade till en storstad första gången åkte jag upp till en restaurang och de hade varit jättepositiva när vi 

pratade på telefon och sen när jag kommer fram säger han dels till mig att ’jag har faktiskt inte tid med dig just 

nu’ och då hade vi bokat tid och sen sa han bara ’sätt dig ner så kommer jag väl om 5 minuter’ och var väldigt 

otrevlig. Och så ställde han frågorna hur gammal är du, var bor du. Och sen frågade han bara var är du ifrån och 

jag svarar instinktivt att jag är ifrån Norrland liksom. ’Nej nej, ditt riktiga ursprung’, och jag sa Korea och det 

var ju inte bra. Sen hälsade han mig att de ville ha någon som kom härifrån och som ser svensk ut ’men om det 

inte blivit någon som kommit och anmält sig så kan du väl ringa tillbaka om 2 veckor och se om tjänsten är 

ledig, så får du den’. 

 

Detta visar på att vissa människor inte är nöjda med att Jenny faktiskt är svensk medborgare. 

Det blir istället hennes bakgrund från Korea som sätts i första rummet och därmed blir den 

viktigaste delen av hennes identitet. Detta är ett tydligt exempel på en diskrepans mellan den 

etniska självidentifikationen och den externa självidentifikationen. Jenny ser sig själv och 

tillskriver sig själv en svensk identitet medan arbetsgivaren uppfattar henne som icke-svensk. 

Detta trots att etniska markörer såsom språket är felfritt (Irhammar 1997:48). Det faktum att 

hon talar felfri svenska eller har en svensk uppväxt spelar ingen roll då hennes utseende säger 

något annat. Till följd av detta diskrimineras hon. 

 

5.4.3 Rasism och främlingsfientlighet 

Den tid då många av de intervjuade insåg att de hade ett annorlunda utseende startade när de 

började förskolan eller skolan och kom i kontakt med fler jämnåriga. De reflekterade inte 

heller över att de inte såg ut som andra när de var barn, vilket stämmer med Hübinette och 

Tigervalls (2008:41) studie. Endast tre kunde berätta om att de behandlats annorlunda och 

mötts av rasistiska påhopp ifrån andra under skoltiden, vilket inte överensstämmer med 

Hübinette och Tigervalls (2008:69) studie där detta var något samtliga talade om. Enbart en 

av mina respondenter, Erika, kunde berätta om en skoltid som hon upplevde som mycket 

jobbig: 
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[…] det var sen när jag började i högstadiet som det vart katastrof så där blev jag ju liksom mobbad från första 

början för att jag var annorlunda. [---] Nån av killarna i min klass storebror var nazist och sen ja, det var mycket 

såhär, ’åk hem till vart du kommer ifrån’ och sen höll de på massa på skolan, de hade sprejat massa på skåpen, 

gjort massa hakkors och massa grejer. [---] Jag hade typ en pojkvän och då börjad de mobba honom så då gjorde 

han slut. Alltså det var såhär… det var jobbigt! Det är jobbigt att vara tonåring över huvudtaget och sen så… ja. 

 

Erika var den enda som hade utsatts för mobbing och hon var också den enda som hade vuxit 

upp i en liten by. Hon nämnde också att trakasserierna upphörde då hon senare under 

uppväxten flyttade till en större stad, där samhällsklimatet var annorlunda. Ingen av 

respondenterna har fysiskt utsatts för något men ett par har hamnat i situationer som har 

upplevts som hotfulla. Jenny berättar om en situation som hon beskrev som obehaglig: 
 

[…] när jag jobbade på en hamburgerrestaurang så var det en nattkö varav det var ett par killar som stod och 

skrek ’sieg heil’ men jag såg ju aldrig vilka det var. Sen när de kom fram och skulle skriva under på sina 

bankkort så gör de små svastikor över pappret och det var verkligen… det kändes inte bra! 
 

Dalen (2007:116) menar att bemötas av rasism och diskriminering kan spela en stor roll för de 

adopterades självförtroende och identitetsutveckling. I Hübinette och Tigervalls (2008:56) 

studie ges exempel på både tullrasism, krograsism, polisrasism och att de adopterade har 

diskriminerats på arbetsmarknaden. Exempelvis Jennys möte vid sin arbetsintervju och andra 

liknande berättelser gör att detta stämmer överens även med min undersökning. Likaså har jag 

fått exempel där respondenter har stoppats i tullen, blivit kränkta inne på krogen samt utsatts 

för diskriminering av polisen. Intressant är dock att de flesta av respondenterna inte har 

reflekterat nämnvärt över att de har blivit utsatta för detta. I Hübinette och Tigervalls studie 

visas att det genomgående hos de adopterade är att de flesta tonar ner denna typ av beteende 

och ursäktar de som utsatt dem för detta genom att personen ifråga hade ”en dålig dag” eller 

”inte visste bättre”. Många betraktar också vardagsrasistiska händelser som ”normala” och 

något man ”får räkna med” (Hübinette & Tigervall 2008:58). Till viss del är det samstämmigt 

med mina resultat. Då respondenterna har utsatts för något som många andra skulle anse vara 

diskriminerande har de själva inte gjort något stor sak av det. Deras strategi för att bemöta 

fördomar och rasism blev att negligera detta, då det kan upplevas emotionellt påfrestande att 

bemöta det. Alternativet är att respondenterna har en så pass stark självkänsla att de inte låter 

detta påverka dem. Att de adopterade bemöts negativt kan socialkonstruktionistiskt ses som 

att det idag lever fler människor i Sverige med ett annorlunda utseende vilket gör att 

adopterade lättare hamnar i samma fack som invandrare eller flyktingar och tillskrivs samma 
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egenskaper, och därmed bemöts utifrån detta (jfr Burr 1995:5). Då det idag finns kunskap om 

att människor med utländsk bakgrund särbehandlas negativt i det svenska samhället 

(Hübinette & Tigervall 2008:12) kan det därmed sägas gälla även adopterade då de 

utseendemässigt kan ses som detta.  

 

5.4.4 Geografiska skillnader 

De respondenter som är uppvuxna på ett litet ställe och fortfarande är bosatta där berättar att 

fördelen med att bo i en liten stad är att många vet vem de är och därmed inte heller behövt ha 

problem med negativt särskiljande beteende. De tror dock att det hade varit stor skillnad om 

de hade varit uppvuxna i en större stad där det bor fler människor som har ett annorlunda 

utseende. Men det fanns också de som tyckte att situationen blev lättare när de kom till ett 

större ställe där folk var mer accepterande till människor som såg annorlunda ut jämfört med 

när de bodde på ett litet ställe, även då människor visste om att de var adopterade. Erikas 

berättelse om hur trakasserierna upphörde när hon flyttade till en större stad är exempel på 

det. Ur en socialkonstruktionistisk synvinkel kan det tolkas att hur man upplever sig och 

bemöts kopplas till vilken kultur man lever i. Att det sätt som vi förstår världen på är 

kulturellt specifikt (Burr 1995:4). Bor man på ett ställe med en samhällskultur eller ett annat 

samhällsklimat som är öppet för människor med ett annorlunda utseende leder det till att man 

bemöts på ett visst sätt. Sociala kategorier har också betydelse för hur vi människor betraktas 

och vi använder dessa kategorier för att konstruera skillnader, vilket påverkar interaktionen 

med dem vi möter (Martinell-Barfoed 2008:8), detta kan med andra ord leda till att 

adopterade bemöts på ett visst sätt utifrån deras utseende. En vanlig attityd som sex av åtta 

respondenter berättar om, är att människor de möter gör skillnad på dem och invandrare.  

Richard förklarar hur han kan bli bemött när andra fått reda på att han är adopterad: 

 
[…] ja de flesta ser det ju som att, om man ska hårddra det, att ’jaha, du är invandrare’ och så säger man ’nä, jag 

är adopterad’ ’aja, men då är det okej liksom’. Men hade du tagit dig hit själv, knatat från Korea och hit det hade 

inte varit okej, men ’nu var det ju någon som tog hit dig så då är det okej’, och jag har ofta sagt ’vad är 

skillnaden?’. Det är fan en större bedrift om jag hade promenerat därifrån och hit än att någon sätter mig på ett 

plan och flyger hit mig. ’Ja, men alltså vafan, du hade ju inget val’. Nä, men de som kommer hit har inte heller 

något val, det är ju inte som att man slänger grejerna bara för att man känner för det utan de som invandrar hit 

gör ju det av en anledning. 

 

Detta tyder på att det är mer accepterat att vara adopterad, då även andra respondenter berättar 

om liknande attityder. En person nämner att hon upplever att människor kan bli ”lättade” då 
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hon berättar att hon är adopterad. Detta skulle kunna förklaras genom att då det hos vissa 

människor förekommer fördomar och en rädsla för invandrare, ses och upplevs de adopterade 

som mer svenska då dessa personer under livet, genom socialisation, lärt sig vilka normer, 

värderingar och uppfattningar som finns i det svenska samhället (jfr Giddens 2003:42). Med 

andra ord blir det för människor med fördomar lättare att ta till sig de adopterade då de inte 

blir lika främmande. Förutom utseendet blir det då inget som skiljer de adopterade ifrån 

majoritetsbefolkningen.  

 

5.5 Egna attityder till adoptionen 
Av det empiriska materialet framkommer det att ha ett annat utseende eller att vara medveten 

om att man inte lever med sina biologiska föräldrar kan påverka den adopterades egna 

attityder kring sig själv och sin adoption. I detta tema är det just de adopterades egna attityder 

kring hur det är att vara adopterad som presenteras. 

 

Respondenternas attityder kring att vara adopterade är att det är mer positivt än negativt. Vad 

gäller attityder till utseende uttrycker en respondent en önskan om att det ibland vore skönt att 

se ut som alla andra och vara blond och blåögd. Detta för att lättare kunna smälta in i 

samhället, då man i vissa situationer inte önskar se annorlunda ut. En annan intervjuperson 

upplevde, dock under en mycket kort period i sin barndom, att han skämdes över att vara 

mörk. Erika upplevde att hon inte borde ha kommit till Sverige då hon blev mobbad för sitt 

annorlunda utseende. Tanken på att hon skulle vilja vara vit uppkom inte, istället förekom en 

önskan att bo på något annat ställe. Hennes berättelse visar alltså på en motsatthet till den 

transrasiala identifikationen. Hon identifierade sig inte med sin motsatta kropp, alltså den vita. 

Inte heller eftersträvade hon att vara vit eller västerländsk (Hübinette 2007:115). Något som 

inte stämmer överens med Hübinette och Tigervalls (2008:41) studie är att de jag intervjuat 

aldrig haft svårigheter att ta in att de ser annorlunda ut. De få gånger som någon har berättat 

om svårigheter har det istället handlat om att de inte borde ha kommit till Sverige. I deras 

studie förekommer också en ovilja att tala om ras eller sig själv som icke-vit (Hübinette & 

Tigervall 2008:41), vilket inte stämmer överens med det mina respondenter har berättat. Att 

de intervjuade i denna studie inte har denna ovilja tyder av vad som framkommit i 

intervjuerna på att de är säkra på sig själva och har en självmedvetenhet, då de inte upplevde 

att de behöver förneka vilka de är. Det skulle också kunna ses som ett tecken på att de har 

uppnått en positiv identitetsutveckling, där självidentifikationen och den externa 
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identifikationen överensstämmer (Cederblad et al 1994:33). Ingen av de adopterade uttrycker 

att de har haft några psykiska problem på grund av sin adoption, de har hanterat det på ett bra 

sätt. Under de perioder de har tänkt mer på exempelvis sitt ursprung har ingen upplevt att de 

mått psykiskt dåligt av detta. I Storsbergen et als (2009:164) studie visas att de adopterades 

mentala hälsa inte skiljde sig nämnvärt ifrån de icke-adopterades och att majoriteten var nöjda 

med sina liv. Även om jag inte gjort någon jämförelse med icke-adopterade så ter det sig som 

att det inte hade blivit någon större skillnad. De intervjupersoner som har haft problem i sina 

liv, kanske hamnat snett eller bråkat extra mycket med sina föräldrar poängterar att de inte 

anser att det har med adoptionen att göra utan att det lika gärna hade kunnat hända vilken 

svensk som helst. Detta då bråken rört ämnen som många tonåringar bråkar med sina föräldrar 

om, eller att vilken svensk som helst kan hamna i fel umgängeskretsar och i och med det 

hamna snett.  

 

5.5.1 Adoptionens påverkan 

Flera av de adopterade uttrycker att adoptionen gjort dem starkare som människor och att de 

känner sig stolta över sitt ursprung. David beskriver att det faktum att han är adopterad 

påverkar hans sätt att vara. Att han har mörk hy gör att han upplever att han måste föregå med 

gott exempel: 

 
[…] många gånger ska jag vara ett föredöme så att inte Agda 67 år, om jag sparkar bort hennes rullator så tror 

fan att hon antagligen kommer att tycka illa om nästa invandrare hon ser. Men däremot har jag ju en chans att 

kanske inte omvända hennes syn, jag menar inte att jag kan frälsa någon, men jag kan visa att nä, du har fel, utan 

att säga någonting och utan att veta någonting om människan. Ja, det blir som ett ansvar. 

 

I Hübinette och Tigervalls studie framkom att många adopterade uttryckte en rädsla för att bli 

tagna för invandrare. För de adopterade som hade en medel- och överklass bakgrund blev det 

viktigt för dem att markera sin sociala status för att signalera att man är svensk. Det vanligaste 

sättet att förhålla sig till att man inte är vit eller svensk var att förneka och ignorera sitt 

annorlundaskap. En annan strategi var att ha en överdriven ”svenskhet” och ”överklassighet” 

(Hübinette & Tigervall 2008:159-160). Detta stämde inte in på mitt resultat. Då alla utom två 

av mina respondenter kom ifrån medel- och överklassfamiljer var det ändå ingen som på 

något sätt signalerade att de var svenskar. Möjligtvis kan Hannas berättelse peka på detta, 

även om hon inte uttryckligen nämnde det. Hon påpekade också att hon klär sig svenskt, men 

menade att det inte var för att hon inte ville bli tagen som invandrare utan snarare för att hon 
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försöker följa modet. Tvärtemot Hübinette och Tigervalls resultat så var det ett par av mina 

respondenter som istället kände en samhörighet med invandrare och som upplevde att det var 

positivt att ibland kunna uppleva att de, beroende på situation kunde ses som både svensk och 

invandrare. En respondent beskrev att hon kände sig som en kameleont.  Richard förklarar sitt 

förhållande till invandrare: 

 
Jag kan nog känna att man har en samhörighet med dom som invandrat nånstans, just därför att de har invandrat 

hit av en anledning, därför att de inte skulle klara sig i ett annat land, annars skulle man inte lämna sitt pick och 

pack och dra, utan det krävs ganska mycket för att bryta upp ifrån det man känner till och ta sig till ett annat 

land. Jag hade ju troligtvis inte heller överlevt om jag inte hade fått komma hit som adopterad liksom och 

adoption är en sorts invandring det med, så på ett sätt kan jag ju känna en samhörighet med dom på det sättet att 

jamen jag är ju lika mycket invandrare som dom, jag hade inte heller överlevt som det ser ut, och det skulle 

troligtvis inte dom heller göra. 

 

I Martinell-Barfoeds avhandling är de adopterades beskrivningar av övergivenhet ett centralt 

begrepp. Separationerna framställs som händelser som fått konsekvenser inte bara under 

barndomen utan även senare i livet. Svårigheter att knyta varaktiga relationer på grund av att 

man under en del av sitt första levnadsår bott på barnhem tas upp men också det faktum att 

man har svårt att lita på andra på grund av risken att förlora någon, bli sviken eller att 

separeras igen tas upp i berättelserna. Brist på tillit, sårbarhet och osäkerhet i relationer är 

återkommande (Martinell-Barfoed 2008:128). Enbart en av mina intervjupersoner tog upp 

ämnet separation. Hon berättar att hon har svårt att släppa människor och att bli lämnad och 

hon klamrar sig fast vid saker som inte fungerar, speciellt i relationer och i kontakten med 

människor. Hon berättar också att hon undrar var det kommer ifrån och varför det är så då hon 

inte upplever att hennes adoptivföräldrar har problem med separationsångest. Då det enbart är 

en person av mina intervjupersoner som reflekterat över detta kan man utgå ifrån att våra 

resultat inte är helt samstämmiga.  

 

Samtliga respondenter är nöjda med sina liv i Sverige idag. Tre av mina intervjupersoner 

uttrycker också glädje över att deras biologiska föräldrar lämnade bort dem så att de kunde få 

chans till ett bättre liv. Sofie berättar om hur hon ser på det faktum att hon blev bortadopterad: 

 
[…] för mig är det i alla fall en väldigt oegoistisk handling. Det är det största beviset på kärlek, att lämna bort för 

att skapa ett bättre liv istället för att ha kvar mig där, när hon visste att någon annan kunde ge mig bättre. För hon 
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gjorde ju verkligen det eftersom de lämnade in mig på barnhemmet, det var inte som att dom bara lämnade mig 

någonstans, eller så. 

 

6. Slutdiskussion 
I slutdiskussionen ges en kort sammanfattning av studiens resultat. För att göra kapitlet mer 

översiktligt och knyta an till frågeställningarna anges dessa som rubriker. Under varje rubrik 

kommer även mina egna reflektioner kring resultatet att föras. Avslutningsvis ges förslag på 

vidare forskningsområden inom ämnet.  

 

6.1 Finns det ett intresse för det biologiska och kulturella ursprunget och 

att söka kunskap om detta? 
Resultatet visar att det överlag finns ett ointresse hos de adopterade vad gäller att söka efter 

sitt biologiska ursprung. Tankar och föreställningar kring detta har funnits hos de adopterade 

under korta perioder i deras liv, framförallt i mellanstadiet eller under tonårstiden. Ingen har 

dock aktivt sökt reda på sina biologiska föräldrar. För två av respondenterna hade dock 

intresset ökat något mer efter att de själva fått barn, men de uttryckte ändå att ett aktivt 

sökande inte är intressant för dem. Intresset för det etniska ursprunget var däremot mer 

märkbart då hälften av respondenterna nämnde att ett sådant fanns. Två av respondenterna 

hade varit tillbaka i sina födelseländer och anledningen till detta var intresset för det 

kulturella. 

 

Att ingen av de intervjuade har varit intresserade av att söka reda på sina biologiska föräldrar 

var förvånande. Samtidigt kan jag tänka mig att detta behov är något som byggs upp av 

omgivningen då det biologiska ursprunget är något som adopterade inte kan bortse ifrån. Att 

tankarna varit som störst när de var yngre och för de flesta av respondenterna sedan försvunnit 

skulle kunna vara ett tecken på att de adopterade under livet accepterat att deras ursprung 

skiljer sig ifrån andra barns och ungdomars. En annan tanke är att man som barn och ungdom 

vill kunna jämföra sig med andra, medan detta behov i vuxen ålder har försvunnit. Att fler av 

respondenterna däremot var mer intresserade av det etniska ursprunget skulle kunna förklaras 

genom att det är mindre känsligt än vad biologiskt ursprung är. Att ta reda på mer om ett 

annat lands kultur är möjligtvis inte lika emotionellt påfrestande som det skulle kunna vara att 

söka efter sina biologiska föräldrar.  
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6.2 Hur upplever de adopterade sina etniska identiteter? 
Vad gäller den etniska identiteten förekom en stor variation av svaren. Fyra personer uppfattar 

sig som svenskar, två identifierar sig som en blandning av ursprunglig nationalitet och en 

svensk identitet, medan två problematiserar kring vad det egentligen innebär att vara svensk. 

En av dessa valde istället att identifiera sig själv som människa. Resultatet visar att den 

etniska identiteten var föränderlig hos de adopterade beroende på situation, social kontext och 

vilka de interagerar med. De adopterade konstruerar utifrån dessa faktorer en identitet som de 

upplever sig tillhöra. Med andra ord kan man av resultatet dra slutsatsen att den etniska 

identiteten inte behöver vara statisk utan är föränderlig hos de adopterade.  

 

Under uppsatsen gång och efter vad respondenterna har berättat har jag märkt att jag ofta ställt 

mig frågan om huruvida man behöver tillskriva sig en etnisk identitet. Om det verkligen är 

viktigt? Att två av de intervjuade identifierade sig som en blandning av två nationaliteter och 

att två problematiserade vad det egentligen är att vara svensk får mig att undra om det är 

något de adopterade verkligen behöver göra. Jag är lite inne på socialkonstruktionismens 

linje, att vi istället ska fråga om eller varför det är så viktigt att dela in människor utifrån deras 

personliga egenskaper (Burr 1995:3). Jag tänker att det mer leder till en distans mellan 

människor, att det leder till ett ”vi och dem” tänkande. 

 

6.3 Spelar adoptivföräldrarnas förhållningssätt till de adopterades 

ursprung och adoption någon roll för de adopterades egna intressen av 

detta? 
Samtliga adopterade beskrev att de haft en öppen kommunikation med föräldrarna kring deras 

adoption. Resultatet visar att adoptivföräldrarnas inställning till respondenternas ursprung 

påverkat även den adopterades attityd till detta. Har föräldrarnas förhållningssätt varit positiv 

och de visat sig vara intresserade av ursprunget har också respondentens inställning varit 

sådan. Har intresset hos föräldrarna varit litet gäller detsamma även hos respondenterna. I 

undersökningen framkom att föräldrarna hade ett större intresse för barnens etniska ursprung 

än biologiska. Det visade sig också att ett par föräldrar inte var nämnvärt intresserade av 

barnens ursprung. Majoriteten av intervjupersonerna berättar att de aldrig upplevt något 

negativt särskiljande beteende ifrån släktingar och att de har haft en öppen attityd mot dem. 

Ingen av de adopterade kunde minnas när de fick reda på att de var adopterade, utan nämner 

att detta är något de alltid har vetat. 
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En tanke som slagit mig under studiens gång är att resultatet vad gäller när de adopterade fick 

reda på att de var adopterade, möjligen hade sett annorlunda ut om jag även hade intervjuat 

nationellt adopterade inom Sverige, där det utseendemässigt inte är uppenbart att man var 

adopterad. Då ökar alltid risken att adoptivföräldrarna döljer för barnen att de är adopterade. 

Att vara adoptivförälder tänker jag skiljer sig från att vara vanlig förälder, då barnen har en 

annan bakgrund som de måste ta hänsyn till. Barnen har haft ett liv före adoptivfamiljen och 

har olika erfarenheter med sig till Sverige, vilket kan påverka dem. Det blir då av stor vikt att 

adoptivföräldrar och andra närstående inte förnekar detta och låtsas som att barnen är 

biologiska sådana. Om man förnekar det tror jag att det finns en risk för att det kan bidra till 

en skadlig identitetsutveckling för barnen. Ett tänkbart scenario är att det gör att barnen 

upplever ett annorlunda- och utanförskap. Det faktum att föräldrar inte alltid uppmuntrar 

ursprunget tror jag inte behöver betyda att de inte bryr sig om det. Det kan istället vara svårt 

att som adoptivförälder veta hur man ska förhålla sig till detta, att inte pressa barnet till det 

men samtidigt inte heller ignorera det. Det är med andra ord en svår balansgång. Att kunna 

prata öppet med sina föräldrar kan dock leda en trygghet för den adopterade, att personen 

ifråga vet att den kan tala om adoptionen med sina adoptivföräldrar på ett öppet sätt.  

 

6.4 Utsätts adopterade för negativt särskiljande beteende såsom 

främlingsfientlighet, fördomar eller diskriminering? 
Vad gäller negativt särskiljande beteende såsom rasism och diskriminering är det något 

majoriteten av respondenterna har varit utsatta för. Sex av de åtta berättar att de har 

behandlats annorlunda på grund av att de har ett annorlunda utseende. Exempel ges på att de 

har diskriminerats på arbetsmarknaden, att det har blivit stoppade i tullen, blivit kränkta inne 

på krogen samt utsatts för diskriminering av polisen. Dock är detta något som de flesta 

intervjuade inte reflekterat nämnvärt över att de blivit utsatta för. Enbart en person berättade 

om mobbing och trakasserier i skolan som var kopplat till hennes annorlunda utseende.  

 

Att mötas av fördomar och rasistiska attityder kan eventuellt påverka den adopterades liv och 

deras känsla av tillhörighet. Att ofta bli bemött utifrån den etniska identiteten och därför 

uppfattas annorlunda skulle kunna leda till att man som adopterad upplever känslan av att inte 

känna sig hemma i det svenska samhället, vilket i sin tur leder till ett självupplevt utanförskap. 

I och med detta kan önskan om att vara likadan som alla andra uppstå. Det kan också leda till 

att man som adopterad förhåller sig negativt till sitt ursprung och till och med även förnekar 
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detta. Att så pass många av respondenterna har blivit utsatta för negativt särskiljande beteende 

är skrämmande, det visar att det i Sverige faktiskt förekommer främlingsfientlighet. Trots att 

det svenska samhället vilar på en värdegrund om allas lika värde och lika rättigheter, så kan 

man utifrån resultatet fråga sig hur detta fungerar i praktiken? Att tidigare intervjuer visar att 

adopterade har ett ambivalent och komplicerat förhållande till både den egna etniska gruppen 

och den egna etniska identiteten samt till andra invandrare (Dalen 2007:113-114), är utifrån 

detta inte konstigt. Så länge människor med ett annorlunda utseende särbehandlas negativt i 

Sverige är det inte förvånande om den adopterade inte anser sig vilja tillhöra den gruppen, och 

därmed får ett komplicerat förhållande till denna grupp och den egna etniska identiteten. Att 

vilja visa att man inte heller tillhör den gruppen blir ett sätt att undvika att behandlas negativt.  

 

6.5 Vilka är de adopterades egna inställningar till att vara adopterad? 
Resultatet visar att de adopterades attityder till att vara adopterade är positiva. Ett par av 

respondenterna uttryckte dock att de under korta perioder i sina liv ansåg att det hade varit 

skönt att se ut som alla andra och lättare kunna smälta in i samhället. Ingen har dock haft 

svårigheter att ta in att de ser annorlunda ut. Det var inte heller någon som uttryckte att de 

hade haft psykiska problem som kunde ses hänga ihop med adoptionen, samtliga berättar att 

de har hanterat denna på ett bra sätt. En av de åtta respondenterna påpekade att det faktum att 

han är adopterad påverkar hans sätt att vara. Några av de intervjuade upplevde att de känner 

en samhörighet med invandrare medan ett par ansåg att det var positivt att de, beroende på 

situation kan ses som både svenskar och invandrare. Enbart en person tog upp 

separationsproblem. Samtliga respondenter är positiva till adoption som företeelse. 

 

Att uppleva de separationsproblem som en av de intervjuade tog upp skulle kunna ha att göra 

med hur gammal barnet är när det anländer till Sverige. Om det är äldre kan det på ett lättare 

sätt minnas separationen ifrån ursprungslandet och likaså ökar risken att barnet utsatts för 

ytterligare separationer. Det skulle även kunna bero på vid vilken tidsperiod barnet kom till 

Sverige. Idag förekommer fler utbildningar för adoptivföräldrar (Socialstyrelsen 2008:45) 

vilket skulle kunna göra att anknytningsarbetet med barnet fungerar bättre. Vinnerljung & 

Sundell (2007:23) menar att den stora majoriteten av internationellt adopterade barn utvecklas 

väl och som befolkningen i övrigt. Av studiens resultat kan inte någon annan slutsats dras än 

att de har utvecklats som andra människor i samhället då ingen av den nämner att de haft 

några problem som är kopplade till adoptionen.  

58 
 



6.6 Avslutande reflektioner 
Att forskning om adopterade visar på olika resultat kan tolkas på så sätt att det inte går att 

prata om adopterade som en grupp. Ett exempel ur denna studie på att deras upplevelser 

skiljer sig åt är hur de adopterade upplever sin etniska identitet bevis på. Att mina resultat 

skiljer sig ifrån annan forskning är ett annat tecken på detta. Martinell-Barfoed (2008:45-46) 

visar att forskare menar att det kan vara missvisande att tolka adopterade som en grupp. Det är 

därför viktigt att inte reducera alla adopterade till en homogen grupp, det finns snarare en 

heterogenitet bland dem. Att det för vissa adopterade kan gå fel i livet behöver inte 

nödvändigtvis ha att göra med att de är adopterade. Något som också tre av respondenterna 

påpekade. Alla människor är individer med olika egenskaper, vilket även gäller adopterade. 

Det kan vara lätt att skylla på adoptionen som en anledning till problem. 

 

En adoption är ett livsavgörande beslut för ett barn och ett definitivt sådant. Därför är det av 

stor vikt att föräldrarna på bästa sätt får en god förberedelse för hur det är att få ett 

adoptivbarn. Här spelar socialtjänstens utredningar en stor roll och de måste hålla en hög 

kvalitet. Krav ställs också på att socialsekreteraren gör en noggrann undersökning som 

omfattar det den ska. Det är också viktigt att de föräldrautbildningar som förekommer håller 

måttet. Det är enligt 6 kap. 12 § SoL kommunens uppgift att hänvisa de som vill adoptera till 

en lämplig utbildning, men det har visat sig att kommuner inte haft kontroll över 

utbildningarnas innehåll och kvalitet (Socialstyrelsen 2008:45). Detta är alltså något som det 

krävs förbättring inom. Av respondenternas berättelser vad gäller rasism och diskriminering 

är det också viktigt att socialt arbete jobbar med att motverka fördomar och främja social 

rättvisa och jämlikhet för olika grupper.  

 
6.7 Förslag på vidare forskning 
Under studiens gång har det blivit uppenbart att det finns områden inom adoption som vore 

önskvärt att det fanns mer forskning kring. Tre av respondenterna har syskon som är 

biologiska barn till adoptivföräldrarna. Relationen mellan dessa verkar vara ett område som 

det inte har forskats mycket kring. Av eget intresse skulle jag även vilja att forskning kring 

adopterade och anknytning och separationer förekom mer, då en av respondenterna talade om 

separationsångest. Tiden har betydelse för hur adoption iscensätts och uttrycks. Inom 

adoptionsforskning behöver resultatet från en tidsperiod inte gälla i en annan tid (Martinell-

Barfoed 2008:46). Idag lever vi i ett samhälle som är mångkulturellt och jag tror att vi är på 

väg i en riktning där mångfalden kommer att öka. Samhället i sig förändras också. Det blir 
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därför intressant att i framtiden göra en liknande studie, som belyser hur de adopterade 

upplever att de utseendemässigt skiljer sig ifrån majoriteten. Vidare studier skulle kunna göras 

för att undersöka hur socialtjänstemän hanterar arbetet med adoptioner, hur utredningar och 

uppföljningar sköts samt deras egen syn på hur det bör fungera. Detta för att kvalitetssäkra att 

arbetet sköts på ett bra sätt. Då fokus vid en adoption ligger på barnen är det ändå av vikt att 

ta reda på adoptivföräldrarnas erfarenheter och perspektiv på hur det är att adoptera, detta för 

att på bästa sätt kunna hjälpa andra föräldrar och därmed se till att blivande adoptivbarn får 

den allra bästa uppväxt. 
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Bilaga 1 – Missivbrev 
 

 

 

 

Hej 

Jag heter Maria och studerar på socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Under 
våren 2010 kommer jag att skriva en c-uppsats om internationella adoptioner. Syftet med 
denna är att genom intervjuer beskriva hur vuxna internationellt adopterade upplever det att 
vara adopterad i Sverige och på vilket sätt detta har påverkat dem.  
De områden som jag kommer att lägga mest fokus vid är den adopterades identitet och om det 
finns något intresse för sitt ursprung och att söka kunskap om detta.  

Vid intervjutillfället kommer jag att använda mig av en bandspelare. Naturligtvis kommer allt 
material att behandlas konfidentiellt. Jag kommer alltså inte att lämna ut några uppgifter som 
gör att man kan spåra informationen till dig. Du kommer också att få ta del av 
transkriberingen av intervjun och få godkänna denna. Att delta i intervjun är självklart 
frivilligt och du kan dra dig ur när du vill. Intervjun kommer enbart att användas till min c-
uppsats och inget annat. 

Intervjun beräknas ta ungefär 1 timme, beroende på hur mycket du vill berätta. 
Maila eller ring mig om du har några frågor! 

Tack på förhand! 
Vänliga hälsningar 

Maria Wihlborg 
(kontaktuppgifter borttagna) 

 

 

 

  

 

 

 



Bilaga 2 – Intervjuguide 

Allmänna bakgrundsfrågor 

• Kan du berätta lite om dig själv? 

• Ålder? Sysselsättning? Bostadsort? 

• Var är du född och hur gammal var du när du kom till Sverige? 

• Vad vet du om din bakgrund i ditt födelseland? 

 

Uppväxt 

• Var är du uppvuxen och hur trivdes du på denna plats? 

• Hur har din uppväxt sett ut (t. ex familj, boende)? 

• Hur upplevde du det att vara adopterad under din uppväxttid (t. ex skoltid, fritid)? 

• När och hur förstod du själv att du var adopterad? Vem berättade? Känslor? 

• Är det någon speciell period i ditt liv som du har tänkt mer på din adoption? 

 

Relationer och identitet 

• Hur ser relationen till dina adoptivföräldrar och (eventuella) syskon ut? 

• Hur är det att vara adopterad när du möter andra människor och i olika sammanhang 

(partner, vänner, invandrare, arbetsgivare, t. ex)? Påverkar detta dig på något sätt? 

• Vad upplever du själv att du känner dig som? Svensk, icke-svensk? Föränderligt 

beroende på situation? Beskriv. 

• Hur har du hanterat att du är adopterad? 

• Har du någon gång upplevt att du känner dig annorlunda i samhället? I sådana fall på 

vilket sätt?  

• Vilka attityder stöter du på som adopterad? Hur upplever du att andra människor ser 

på dig? 

• Har du någon gång upplevt att du har utsatts för negativt särskiljande beteende från 

andra?  

 

Ursprung 

• Hur förhåller du dig till ditt ursprung, både det biologiska och kulturella? 

• Har du sökt efter ditt ursprung? Varför? Varför inte? Hur? Omgivningens tankar? 

 



 

• Hur har du upplevt att dina föräldrar och släktingar förhållit sig till din adoption? 

(öppna eller inte)? 

• Har biologiska rötter och/eller bakgrund någon betydelse för dig? Vad betyder den i 

sådana fall? 

 

• Avslutning 

• Vad anser du är det viktigaste du kan berätta om vad gäller hur det är att vara 

adopterad?  

• Vad tänker du om adoption som företeelse? 

• Vad tänker du om den adoptionsprocess som blivande adoptivföräldrar måste gå 

igenom? 

• Är det något speciellt område inom adoption som du skulle vilja ha mer kunskap om?  

• Finns det något mer du skulle vilja säga vad gäller din adoption som jag inte frågat om 

och som du tycker är viktigt? 

 

 


