
MITTUNIVERSITETET 

Institutionen för Socialt Arbete    

 

 

ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs           

HANDLEDARE: Lars Göran Molander 

SAMMANFATTNING:  

Varje år adopteras 800 barn från hela världen till Sverige genom internationella 

adoptioner. Uppsatsens syfte var att spegla hur adoptionen påverkat tre unga 

adopterade kvinnors identitetsutveckling där deras anknytningsprocess och etniska 

ursprung har haft stor betydelse. Denna c-uppsats visar att adoptionen alltid kommer 

att spegla en individs liv och val. Dock finns det andra faktorer under uppväxten 

som om möjligt har större betydelse för en individs utveckling, detta blev även 

uppsatsens slutsats För att komma fram till ett resultat har en kvalitativ 

undersökning genomförts med tre stycken intervjuer, som redovisar 

familjeförhållanden, sociala relationer, tonårsperiod samt deras situation idag. 

Resultatet har analyserats utifrån anknytningsteorin, identitetsutveckling samt ur ett 

etnicitetsperspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYCKELORD:     ADOPTION, ANKNYTNING, 

                                 ETNICITET, IDENTITETSUTVECKLING 

TITEL:     ”Att vara eller icke vara – det är frågan” 

                   En kvalitativ studie om unga adopterade 

                   kvinnors identitetsutveckling.”  

FÖRFATTARE: Sofia Hansson 

     Sofia Ohlqvist  

DATUM:            Juni 2010 



FÖRORD 

Att skriva en C-uppsats är en lång och tidskrävande process innan man når målet med en 

färdig produkt. Det har varit en mödosam tid med hårt arbete, både för vår vänskaps skull och 

för människorna runt omkring oss. För att nå målet krävs det viktiga nyckelpersoner – utan 

dem hade vi inte nått slutprodukten, dessa vill vi nu ta tillfället i akt att tacka. 

Ett Hjärtligt Tack till vår handledare Lars Göran Molander som kommit med goda råd, hjälpt 

oss att slutföra denna uppsats och för att han alltid tog sig tid och svarade på frågor oavsett 

om det var vardag eller helg. Ett varmt Tack till familj och vänner som har stöttat och peppat 

oss genom denna process. Vi vill även tacka Myndigheten för Internationella Adoptioner 

(MIA) som tog sig tid för att tipsa om forskningsmateriel. Sist men inte minst, från djupet av 

våra hjärtan, TACK Anna, Bea och Cissi för att Ni delade med Er av era innersta tankar och 

bidrog med Er tid!  

Utan Er Alla hade det inte blivit någon C-uppsats! 
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1. INLEDNING 

1.1 Prolog 

” - ”Sieg Heil! Ropen skallar över rummet… 

– Nej alltså det är inte till dig vi ropar, du är ju svensk!  

Vem är jag och vad har jag för identitet? Uppväxt på potatismos och falukorv men med 

salsa och starka kryddor i blodet.  Hör man min röst får man lyssna till en svenska utan 

brytning med en klang av dalmål. Ser man mig skådar man en flicka med svart hår och bruna 

ögon, kanske inte det man förväntat sig? Mina föräldrar har alltid och kommer alltid förbli 

mina riktiga föräldrar. Jag ser mig själv som svensk och jag kan inte prata något annat språk 

än svenska. Men har jag då möjlighet att byta identitet? Jo, då jag känner för det har jag 

möjlighet att vara colombian, och det ser jag som en stor fördel. I statistiken ses jag som en 

invandrare. Vem är jag då och står jag med en fot i mitt kära Sverige och en fot i mitt 

ursprungsland? Jag har många gånger undrat om jag är ensam om mina tankar. Hur tänker 

andra kring sin adoption? Är det verkligen i grund och botten själva adoptionen som påverkat 

ens val i livet eller är det främst andra faktorer?” Sofia Hansson 2010  

1.2 Bakgrund 

”Adoption är att formellt uppta en person som sitt eget barn och syftet är att få ett 

rättsligt familjeförhållande mellan de som adopterar och adoptivbarnet” 

(Nationalencyklopedin, 1989). Internationell verksamhet, i det här fallet internationella 

adoptioner, regleras av svensk lagstiftning och internationella konventioner. I FN:s 

barnkonvention om barnets rättigheter och framgår att ett barn… ”för att kunna uppnå en 

fullständig och harmonisk utveckling av sin personlighet bör växa upp i en familjemiljö, i en 

omgivning av lycka, kärlek och förståelse” … och att internationell adoption ska ske med 

beaktande av barnets bästa (FN:s barnkonvention, 1989). Sverige fick sin adoptionslag år 

1917 och adoptioner av utländska barn till Sverige har förkommit sedan 1950-talet. De ökade 

kraftigt på 60-talet, bland annat beroende på att färre antal svenska barn blev tillgängliga för 

adoption (SOU 2009:61). Hittills har ca 49000 barn adopterats och varje år kommer genom 

internationell adoption cirka 800 barn till Sverige från ungefär 25 länder; i Asien, 

Latinamerika, Östeuropa och Afrika (MIA, 2009).  
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De internationellt adopterade barnen får växa upp i en svensk kontext men den etniska 

bakgrunden kommer alltid att spegla individens jakt på en egen identitet (Carlberg, Nordin 

Jareno, 2007). Å ena sidan är hon svensk, men aldrig tillräckligt svensk i andras ögon. Å 

andra sidan så är man även en främling i sitt ursprung. En del unga internationellt adopterade 

har ett komplicerat förhållande till sin etniska identitet. Kan detta bero på ovissheten om sitt 

ursprung?  

 För att barn ska utvecklas på ett bra sätt är det viktigt att de under de första levnadsåren 

utvecklar olika anknytningsrelationer. Anknytning handlar om barnets behov till relationer 

och, hur barnet uppfattar sig själv och sin omgivning. Anknytningen utvecklas i barnets inre 

arbetsmodeller och när ett barn utsätts för fara eller känner sig rädd så kan föräldrars närhet 

och kärlek förhindra den negativa upplevelsen.  Om föräldern eller vårdnadshavaren inte är 

närvarande under en lång period kan barnet därigenom uppleva stor förlust av anknytning 

(ibid.). 

I uppsatsen kommer begreppet adoption syfta på internationell adoption. 

1.3 Problemområde 

Adoption av barn från andra länder är ett tämligen nytt fenomen och har väckt många nya 

frågor av juridisk, social, politisk och psykologisk karaktär och frågeställningarna berör både 

adoptivbarn, adoptivföräldrar samt biologiska föräldrar (Irhammar, 1997).  

Den här uppsatsen kommer därför att spegla hur adopterade upplever både sin barndom 

och tonårstid samt hur det är att växa upp med en annan etnisk bakgrund i en svensk kontext. 

Ännu en gång vill vi betona att uppsatsen inte speglar adopterades upplevelser generellt utan 

tre oberoende individers upplevelser. 

Adoption är ett relevant ämne ur ett socialarbetarperspektiv. Som tidigare nämnts 

kommer varje år cirka 800 internationellt adopterade barn till Sverige, vilket innebär att 

socialsekreterare bör ha en bred kunskap om hur dessa upplever sin barndom.  I och med ett 

mer mångkulturellt samhälle behöver socialsekreterare både ett internationellt och ett 

interkulturellt synsätt. 

 



6 

 

Sannolikheten att som socionom få arbeta med adoptionsutredningar är stor eftersom det 

är en del av socialtjänstens uppdrag. Det är viktigt att veta hur en adopterad kan uppleva sin 

livssituation eftersom barnperspektivet blir allt mer relevant inom socialtjänsten.  

 1.4 Problemformulering 

Det finns många böcker och studier om adoption, men de flesta tar upp föräldrarnas syn 

på fenomenet och vilka problem de har erfarit som adoptivföräldrar. Det finns även många 

studier där man vill ”bevisa” att det är själva adoptionen som ligger till grund för en individs 

mående och beteende. Det vi vill visa med denna c-uppsats är att adoptionen alltid kommer att 

spegla en individs liv och val men att det finns andra faktorer under uppväxten som möjligtvis 

har större betydelse för en individs utveckling. Hos internationellt adopterade finns det en 

överrepresentation av otrygga anknytningsmönster (Carlberg, Nordin Jareno 2007). Spelar 

adoptionen någon roll vid utvecklingen av en egen identitet? 

För att besvara problemformuleringen kommer tre stycken kvalitativa och djupgående 

intervjuer med internationellt adopterade i vuxen ålder, att genomföras. Detta för att få deras 

personliga syn på hur adoptionen påverkat deras sätt att se på barndomen och 

identitetsutvecklingen. Anledningen till att djupgående intervjuer används är för att, ur deras 

personliga synvinkel, få svar på hur adoptionen påverkat deras barndom och jakten på en egen 

identitet. 

1.5 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur utvecklingen av en identitet kan se ut hos 

internationellt adopterade kvinnor i vuxen ålder.   

1.6 Frågeställningar 

1. Hur upplever de adopterade intervjupersonerna sin relation till föräldrarna? 

2. Hur anser de adopterade intervjupersonerna att deras sociala umgänge har        

påverkat deras val i livet? 

3. Hur har tonårsperioden hos de intervjuade speglat valen vid vuxen ålder? 

4. Hur ser situation ut idag hos de adopterade intervjupersonerna? 

5. Hur ser de adopterade intervjupersonerna på fördomar kring adoption? 
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1.7 Avgränsning 

Målet är att göra en kvalitativ undersökning med tre stycken intervjuer där vi använder 

oss av öppna frågor. Urvalet är tre stycken internationellt adopterade kvinnor i vuxen ålder, 

anledningen till detta urval är det kan vara lättare att se olikheter och samband mellan 

kvinnorna. Valet att intervjua kvinnor är för att det kan vara lättare för en kvinna att känna 

tillit till en annan person av samma kön i detta känsliga ämne, vilket adoption kan vara för 

vissa. Vår första tanke var att kvinnorna skulle komma från samma region i Sverige men då 

det visat sig svårt att planera ett möte vilket vi anser vara mer relevant än den geografiska 

placeringen, har urvalet begränsats till internationellt adopterade kvinnor i vuxen ålder. Det 

personliga mötet inger en trygghet hos intervjupersonen samt att bemötandet av personen 

förbättras då vi som intervjuar kan avläsa kroppsspråket.  

1.8 Etiska aspekter 

Att skriva en uppsats om adoptioner kan många gånger upplevas som känsligt, då det inte 

enbart rör den enskilda individen utan även dennes familj och sociala umgänge. Det var därför 

viktigt för oss att intervjupersonerna skulle känna sig trygga i situationen och vara mogna att 

tala om sin adoption, därför valdes det så kallade ”snöbollsurvalet”. Detta för att de skulle 

känna sig trygga med någon av oss som intervjuade. Kontakten behöver av tillförlitlighetsskäl 

vara god men dock ska intervjuare och respondent ha en professionell relation och man 

lämnar det privata utbytet (Lantz, 1993). Därför fick den författare som inte var bekant med 

intervjupersonen ställa frågorna vid intervjuerna. Alla intervjupersoner var över 18 år och vi 

upplevde att de var mogna att tala om sin adoption. För att tryggheten skulle infinna sig 

avsattes två timmar i avslappnad miljö med ett personligt möte för att kunna samtala i lugn 

och ro. Innan intervjutillfället hade ett e-post meddelande skickats ut (se Bilaga 1), där en 

presentation gjordes samt att information angående intervjun gavs. Den adopterade fick 

möjligheten att läsa igenom den transkriberande intervjun och det som inte kändes bekvämt 

togs bort. Ur etisk aspekt fick intervjupersonen Anna även chans att läsa igenom analysen då 

det fanns risk att hon kunde uppleva den något negativ. Detta har att göra med att störst fokus 

lades på henne eftersom hennes upplevelser avvek från de två andra intervjupersonerna. För 

att behålla anonymiteten så har alla namn fingerats.   

2. METOD 

Den här uppsatsen börjar med en prolog, detta för att läsaren redan från början ska få en 

känslomässig upplevelse hur en ung adopterad kvinna upplever att vara just adopterad samt 
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dennes tankar och känslor kring detta. Men det kan inte nog uttryckas hur viktigt det är att ha i 

åtanke att detta bara är en enskild individs tolkning på ett fenomen, vilket även gäller 

respondenterna. Man kan aldrig generalisera de adopterades tolkningar, men möjligtvis kan 

prologen ge en liten förförståelse och känsla för hur adopterade känner. 

Det är viktigt vid förklaringen av individers svårigheter, att ge en bred grund till hur 

adoptioner går till juridiskt sätt och vad som krävs för att få adoptera. För att veta hur 

kunskapsläget kring adoption ser ut i nuläget, är aktuell forskning en viktig del av uppsatsen. 

För att få den mest relevanta och senaste forskningen har kontakt med Myndigheten för 

Internationella Adoptioner (MIA) tagits. De gav positiv respons genom att skicka en 

litteraturlista och annan användbart materiel. För att få fram ytterliggare information har 

sökningar gjorts efter vetenskapligt granskade artiklar, avhandlingar samt undersökningar i 

databaser i Academic Search Elite och CSA social Sience-Illumina .  Här nedan redovisas 

valda sökord, funna artiklar samt antal träffar: 

Academic Search Elite: Race Identity, Ethnic Identity Development of Internationally 

adopted children and adolescents: Implications for family therapists, 4599 träffar. 

CSA social Sience-Illumina: adopted persons and identity and young adults, Counseling 

adopted persons in adulthood: Integrating practice and research, 1 träff. 

 

Resterande artiklar och rapporter har funnits genom hänvisningar i utvald litteratur. Det 

ska även tilläggas att arbetsbördan varit jämt fördelad mellan uppsatsens författare.   

För att ge en djupare förståelse till uppsatsens syfte så valdes att lägga en större tyngd på 

anknytningsteorin samt hur en identitet utvecklas, där fokus lades på hur just internationellt 

adopterade formar sin identitet. Detta kommer att utgå från Malin Irhammars avhandling från 

Lunds universitet ”Att utforska sitt ursprung”. För att spegla hur adopterade upplever sin 

situation, har ett etnicitetsperspektiv använts. 

Valet av de teoretiska utgångspunkterna blev: anknytningsteorin, hur en identitet skapas 

samt etnicitet. Anledningen till valet av anknytningsteorin är att anknytningen är 

livsavgörande då individen utvecklar en identitet. I hela processen så är även det etniska 

ursprunget en viktig komponent, därför spelar etnicitet en stor roll. Etnicitet är ett brett ämne 

och ett av huvudproblemen då adopterade växer upp. Egentligen kan adopterades känslor inte 

jämföra med invandrares, men i vissa situationer så uttrycker de adopterade ändå att de inte 
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känner sig ”svenska”, därför är det viktigt att i ett stycke belysa svårigheterna de kan uppleva. 

På grund av platsbrist och för att göra uppsatsen mer lättläst så har fokus lagts på det som 

anses viktigast och mest relevant för valda frågeställningar inom respektive teoretisk 

utgångspunkt. 

Uppsatsen utgår från en kvalitativ forskningsmetod då avsikten med studien var att 

undersöka den subjektiva upplevelsen av hur adoptionen har påverkat personers uppväxt och 

skapandet av en identitet. Utifrån den kvalitativa metoden använder vi oss utav ett 

hermeneutiskt synsätt och tolkning. Hermeneutiken studerar tolkning av texter och 

forskningsintervjun är ett samtal om livsvärlden där det muntliga omvandlas till tolkningsbara 

texter (Kvale, 1997). 

När resultatet skulle redovisas valdes metoden tematisering enligt Kvales intervjuguide, 

vilket innebär att utifrån ett valt tema redovisas respondentens svar och direktcitat. I 

intervjuanalysen kommer meningskoncentrering att tillämpas vilket innebär att de meningar 

som intervjupersonen uttrycker formuleras mer koncist. Långa uttalanden som görs, pressas 

samman till kortare och den väsentliga innebörden kan sedan omformuleras. Detta innebär att 

större intervjutexter kan reduceras till mer koncisa formuleringar vilket gör det lättare att 

utläsa det relevanta i intervjun. För vidare analys kommer ad-hoc att tillämpas, vilken är en 

intervjuanalys där man kan växla fritt mellan olika tekniker. Forskaren har då möjlighet att 

först läsa igenom intervjuerna och skaffa sig ett allmänt intryck, för att senare återgå till 

utvalda delar och göra djupare tolkningar av speciella yttranden. Därefter räkna yttranden som 

anger attityder till ett problem samt möjligen omvandla delar av intervjun till berättelser 

(ibid.).   

2.1 Urval och genomförande 

För att besvara uppsatsens frågeställningar var grundtanken att göra kvalitativa intervjuer 

med tre kvinnor i 20 årsåldern från samma region. Anledningen till detta urval var att intresset 

fanns att göra en jämförelse med dessa adopterade kvinnors uppväxt och deras formande av 

en identitet.. Genom att använda snöbollsurvalet, som är ett icke-slumpmässigt urval av 

personer där man via redan valda personer får kontakt med andra, kom författarna i kontakt 

med dessa adopterade kvinnor (Engqvist, 2008). Då avståndet till tänkta intervjupersoner blev 

för långt vilket skulle innebära telefonintervjuer, valdes det istället att fokusera på närheten 

och möjligheten till ett personligt möte. Fokus lades nu på studieorten men då ett positivt svar 
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om intervju kom från först tänkta region valde vi att resa dit för att möjliggöra ett direkt möte. 

Väl där inkom ytterligare jakande svar från intervjupersoner, vilket slutligen resulterade i att 

grundtanken om urvalet återupptogs. I och med att en av författarna till denna uppsats har 

varit i kontakt med intervjupersonerna tidigare blev överenskommelsen att hon inte skulle 

hålla i intervjuerna. Dels för att inte bli partisk och dels för att undvika eventuellt förutfattade 

meningar om intervjupersonerna. Det positiva med detta val var att denna författare istället 

kunde inge trygghet hos intervjupersonerna, i egenskap av att själv vara adopterad. I två av 

fallen utfördes intervjuerna på ortens bibliotek som är en neutral plats där störande moment 

kan utebli. Dock kunde intervjun till en början upplevas som opersonlig vilket förändras 

genom en öppen dialog innan intervjun. En av intervjuerna utfördes i intervjupersonens hem 

vilket genererar både för och nackdelar. Dels kan det finnas fler störande moment, eller så 

känner sig personen bekväm och får lättare att öppna sig, samt att eventuell byråkratisk känsla 

uteblir. Intervjuerna som spelades in varade i cirka 45-90 minuter och därefter gjordes en 

bearbetning. Intervjuerna upplevdes bli bättre vid varje genomförande vilket beror på att 

intervjutekniken och tidsplaneringen förbättrades samt att rollsäkerheten ökade. 

2.2 Metodproblem och felkällor 

Reliabiliteten i uppsatsen är relativt låg då risken när vuxna människor pratar om sin 

barndom och tonårstid är att det kan vara svårt för dem att relatera långt tillbaka i tiden. Den 

vuxne ”förskönar” gärna sin barndom respektive tonårstid, det vill säga att de lätt glömmer 

bort det som var mindre bra under denna tid. Ytterligare en risk kan vara att den man 

intervjuar enbart har en positiv bild av sin adoption. De som har negativ bild vill oftast inte 

tala om sin adoption, därför är det svårt att återge en nyanserad bild. Det finns även en risk att 

intervjupersonerna svarat annorlunda under andra omständigheter (Kvale, 1997). En fördel 

med att intervjua vuxna är att de oftast har kommit över sin adoption och kan prata öppet om 

detta. Validiteten i uppsatsen är relativt stark då syftet anses vara besvarat och därmed har det 

som skulle undersökas undersökts (Kvale, 1997).  

3. KUNSKAPSLÄGE 

3.1 Juridiska aspekter  

Det har under 2010 hittills adopterats ca 100 barn från olika länder och då främst 

Sydkorea, Kina och Colombia (AC,2010). De flesta av de internationella adoptionerna i 

Sverige sker genom någon av de fem auktoriserade adoptionsorganisationerna som får arbeta 
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med internationell adoptionsförmedling i Sverige t.o.m. 2011. Om det finns särskilda skäl att 

adoptera utan förmedling skall myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) pröva 

förfarandet.  MIA har sedan 2005 ersatt Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor. 

Myndigheten beslutar om auktorisation, fördelar stadsbidrag till organisationerna, utövar 

tillsynen över adoptionsorganisationerna så att arbetet sker enligt lag och utifrån principen 

barnets bästa. De ser även till att länderna som Sverige adopterar barn ifrån beaktar de 

grundläggande principerna i både barnkonventionen och Haagkonventionen (MIA, 2009).  

Från och med den 1 januari 2005 krävs att man som blivande adoptivförälder har genomgått 

en föräldrautbildning i kommunens regi. Utbildningens syfte är att de blivande föräldrarna 

skall få kunskap om adoptivbarn och deras behov samt vad själva adoptionen innebär för dem 

själva och barnet. De som vill adoptera ett barn måste ha socialnämndens medgivande och för 

detta krävs en hemutredning. Socialtjänsten har enligt SoL 5 kap 1 § ett ansvar att följa 

barnets utveckling eftersom adoptionen är en process som följer barnet livet ut. I vissa fall ska 

de även rapportera tillbaka till ursprungslandet och de ska vara behjälpliga om barnet senare 

vill söka upp sina biologiska rötter. Man måste ha fyllt 25 år för att få adoptera och i 

förarbetena till SoL har en övre gräns på 42 år satts som riktpunkt. För adoption krävs även ett 

läkarutlåtande samt ibland uppgifter från Försäkringskassan. För att få adoptera ett barn 

gemensamt krävs att man är gifta, men även par som ingått registrerat partnerskap kan enligt 

svensk lag få adoptera. Dock kan det bli problem med ursprungsländerna som i vissa fall 

kräver att paret ska ha ett mångårigt äktenskap bakom sig eftersom man eftersöker stabilitet i 

föräldraskapet (Ims, 2007).  

3.2 Tidigare forskning 

Det har hittills bedrivits svensk forskning om internationella adoptioner i förhållandevis 

liten omfattning (SOU 2003:49). Skälen till detta kan vara att internationella adoptioner 

fortfarande är en relativt ny företeelse samt att attityder hos såväl myndigheter som 

adoptivfamiljerna själva, har varit att familjerna inte skiljer sig från de familjer med 

biologiska barn. En slags strävan efter en normalisering och acceptans. En tydlig linje finns 

även mellan den tidiga forskningen i Sverige som var socialmedicinsk och rörde svenska 

adoptivbarn och den senare forskningen där flera vetenskapliga discipliner representeras och 

som främst rör internationellt adopterade personer (Von Greiff, 2000). Det som drivit 

forskningen framåt är auktoriserade sammanslutningar och enskilda personer vilket innebär 

att kunskapsutvecklingen varit beroende av just detta och att en ojämn kompetensutveckling 



12 

 

inom skola och hälsovård blir resultatet. För tillfället finns det två aktuella sammanställningar 

av aktuell forskning om internationella adoptioner i Sverige; Adoption till vilket pris? som är 

en ämnesvis genomgång av svensk och internationell forskning angående bland annat 

anknytningsbeteende och psykisk hälsa, samt Adoption som är skriven av docent Frank 

Lindblad. Den vanligaste frågeställningen inom forskningen är Hur går det för barnen? Och 

där uppvisas ungefär det genomsnitt man brukar få i socialpsykologiska studier, att cirka 75 

procent av adoptivfamiljerna mår bra och i de resterande 25 procent har man upplevt 

svårigheter (AC, 2009).  

Synen på adoptivfamiljen förändras genom att en växande grupp vuxna adopterade 

förmedlat att adoptionen kan innebära svårigheter för den adopterade. En stor del av den 

forskning som gjorts angående internationella adoptioner har varit inriktade på identifiering 

av problem så som förekomsten av negativa upplevelser före adoptionen, skolproblem samt 

identitetsutveckling. Adopterade kan känna att de behöver mer kunskap om sin biologiska och 

sociala bakgrund för att komplettera sin självbild och detta kan väcka känslor av mindervärde, 

skuld och osäkerhet. Många kan i tonåren uppleva en konflikt mellan å ena sidan en önskan 

att söka sina rötter och å andra sidan lojaliteten gentemot adoptivföräldrarna (SOU 2003:49). 

Adoptivföräldrar kan förhålla sig på många olika sätt inför själva adoptionen och Lindblad 

(2004) tar upp adoptionsforskaren Davis Kirks två typiska förhållningssätt; förnekande av 

skillnad och accepterande av skillnad. De som förnekar framhåller ofta att ”adoptivbarn är 

som alla andra barn” och ”adoption är ingenting märkvärdigt”, medan de som accepterar 

uppfattar att adoptivbarnen kan ha specifika behov utöver de som biologiska barn har. 

Föräldrarnas inställning har visat sig vara betydelsefull då de adopterade barnen skall förhålla 

sig till identitetsfrågor. En del föräldrar kan uppleva en ängslan inför barnens intresse av sitt 

ursprung. Dels av rädsla för att mista barnet och dels för att barnet kanske inte är tillfreds med 

livet. Genom att själva vara öppna inför barnets ursprung kan föräldrarna påverka barnets 

hållning gentemot den biologiska familjen (Lindblad, 2004). Sättet att förhålla sig till sina 

rötter är personligt och kan vara en utvecklingsuppgift för en adopterad person.  I dagens 

debatt verkar inte minst massmedia dra slutsatsen att det enda riktiga sättet att förhålla sig till 

sina rötter är att söka upp dem, vilket även verkar vara allmänhetens uppfattning skriver Von 

Greiff (2000). I en studie på tolv unga vuxna adopterade från Colombia visade det sig att 

dagdrömmar och fantasier om ursprunget var vanligt och att en del hade tagit kontakt med 

invandrare från ursprungslandet för att finna ett identifieringsobjekt. De upplevde dock att det 

bara var utseendet som band dem samman och att de kände sig som ett mellanting mellan 
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svenskar och invandrare. De ansåg även att de blivit tillskrivna en identitet som invandrare nu 

när de blivit vuxna (Von Greiff, 2000). 

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

4.1 Anknytningsteorin 

”Anknytning handlar om vårt behov av – och hur vi fungerar i – nära relationer. Teorin 

griper alltså in i det som vi alla lever i till vardags, till exempel relationen mellan barn och 

förälder eller den mellan två parter i ett kärleksförhållande (Broberg mfl, 2006 sid 14). 

Anknytningsteorin bygger på flera olika teoriområden; utvecklingspsykologi och objekt – 

relations - psykologiska utvecklingen. Men den person som brukar kallas för 

anknytningsteorins upphovsman är John Bowlby. Människan är en social varelse som under 

sin livstid har många olika relationer, men ingen är lika viktig som den allra första. Oftast är 

det den relationen som mamman har till barnet som är den första och mest livsviktiga 

relationen (Långberg, Söderlund 2004:2). 

Faktorer som påverkar anknytningen negativt är förutom konflikter och 

utvecklingsstörning även missbruk eller psykisk sjukdom hos en eller båda föräldrarna. Det är 

problem som innebär att den ena eller båda föräldrarna är frånvarande för barnet. Om barnet i 

sitt sökande efter kontakt och närhet, inte får detta besvarat av den person som står denne 

närmast, oftast föräldern, så uppstår brister i anknytningen. (Långberg, Söderlund, 2004:2).  

Tecken på brist i anknytningen kan vara dålig längd och viktutveckling, mat och 

sömnproblem, brister i den fysiska omvårdnaden, dålig ögonkontakt, utvecklingsförseningar 

samt barnets mimik eller spända muskler (ibid.). En viktig signal på otrygg anknytning är 

även att barnet visar aggressivitet (Boberg m.fl 2006). 

Bowlby var noga med att understryka att anknytningssystemet är aktivt under hela 

livscykeln men det är dock mindre lättaktiverat ju högre upp i åldrarna barnet kommer. Vid 

aktivering i högre ålder kan individen under förutsättning att denne upplevt gynnsamma 

situationer känna en trygghet som tidigare hade krävt fysik närhet för att uppnås. Vad barnet 

har med sig i sina arbetsmodeller från tidiga erfarenheter är en uppsättning av implicita 

minnen eller omedvetna minnen som lett till automatiseringar av beteenden. Detta leder till 

minskad medveten reflektion och kontroll. Inre arbetsmodeller kommer även ifrån de 
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erfarenheter som barnet har av hur tillgänglig anknytningspersonen har varit  (Boberg m.fl 

2006). 

Det är viktigt att komma ihåg att barn knyter an till sina föräldrar, men föräldrar knyter 

inte an till sina barn, detta förbises ofta. Bowlby beskriver att relationen mellan barn och 

föräldrar styrs av två samspelade men olika oberoende beteendesystem: anknytningssystemet 

hos barnet och omvårdnadssystemet hos föräldern (ibid.). 

De tre första faserna enligt Bowlby 

Fas 1: Orientering och signaler som inte riktas till en specifik person (från födelsen och 

upp till åtta och tolv veckor) av anknytningen: 

Nästan direkt efter födseln svarar det nyfödda barnet på stimuli på ett sådant sätt att 

chansen för mer mänsklig kontakt ökar och den omvårdande personen svarar. Ett nyfött barn 

klarar inte många timmar utan kontakt med omvårdande personer, men det nyfödda barnet vet 

inte ännu vilka som ska bli deras första anknytningspersoner. Den första uppgiften för barnet 

blir att lära känna sina föräldrar och föräldrarnas första uppgift blir att hålla barnet vid liv. 

Spädbarnet reagerar fortfarande likartat på olika vuxna som läser av barnets signaler och rättar 

sig därefter. Barnet är även helt beroende av att omvårdnadspersonen upprätthåller den 

fysiska kontakten och skyddar det. Efter en tid så blir spädbarnet mer selektivt i sina 

kontaktförsök med omvärlden (ibid.). 

Fas 2: Orientering och signaler är riktade mot en eller ett par specifika personer (åtta-tolv 

veckor och upp emot sex-nio månader).  

Redan under fas 2 börjar barnet tydligt visa att de föredrar kontakt med vissa personer 

som de känner väl och lärt sig umgås med. Här börjar även en interaktion mellan föräldern 

och barnet (barnet upplever ett behov barnet signalerar -föräldern hör barnets signal- föräldern 

svarar på signalen – barnet upplever att föräldern svarat eller inte svarat på signalen.) Detta 

ligger till grund för olika anknytningsmönster, trots att det fortfarande fattas några viktiga 

bitar för att anknytningen ska bli komplett mellan barnet och föräldern. Ett säkert tecken på 

att barnet är på väg in i tredje fasen är att det börjar krypa (Boberg m.fl 2006). 

Fas 3: Upprätthållande av fysisk närhet till en eller ett par specifika personer (mellan sex 

och nio månader till cirka tre års ålder), så kallad prototypisk anknytning: I och med att barnet 
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kan röra sig mer fysiskt kan det också själv börja reglera avståndet till sina föräldrar, detta 

beror dock på barnets förmåga att röra sig (ibid.). 

Någon gång mellan sex och åtta månader har barnets utvecklande av den motoriska 

koordinationsförmågan utvecklats så långt att de kan klänga på föräldern och ha 

uppmärksamheten riktat åt ett annat håll. Runt åtta till tio månader har barnet utvecklat de 

förmågor som är en förutsättning för att anknytningsbeteendet ska gå att iaktta (ibid.). 

Makarna Robertson studerade på 1950 talet små barns separationsreaktioner. De såg att 

barn som var yngre än tre år och barn med tidigare separationserfarenheter, reagerade starkare 

än äldre barn och barn med traumatiska erfarenheter. Barn som togs omhand av en person i 

hemmiljö reagerade mindre än barn som togs omhand av flera personer på rullande schema i 

institutionsmiljö. Enligt makarna Robertson så genomgick barn under tre år tre olika faser 

från och med att de blev lämnade tills de återförenades med mamman: 1) protest, 2) 

förtvivlan, 3) Losskoppling (ibid.). Barn som inte får sina känslor besvarade och tvingas 

tränga bort svartsjuka, vrede och övergivenhet kan senare inte visa dessa känslor, varken som 

barn eller vuxen. Barnet kan bara känna dessa känslor med personer som accepterar barnet 

och vid förlust av modern eller den person som står den närmast tvingas barnet att tränga bort 

känslorna. Detta är information som finns lagrad i barnets minne och kropp hela livet (Miller, 

1995). 

Barns anknytning till adoptivföräldrarna har visat sig spela en central roll för 

anknytningen.  Trots detta visar många studier att barn som adopteras senare än två år får 

svårare vid anknytningsprocessen, men även dessa barn kan skapa starka och nära band till 

adoptivföräldrarna.  Detta kan således ske även om barnet tidigare haft en otrygg anknytning 

till sina primärvårdgivare. Det beror till stor del på att adoptivföräldrarna har en stark önskan 

att få barn och därför tillbringar mycket tid och energi på att skapa ett nära förhållande till 

barnet samt att utveckla och stimulera barnet. Studier visar även på en rad 

utvecklingsområden att sent adopterade barn kan få positiva fördelar av en adoption, jämfört 

med de barn som stannar kvar i en sämre miljö (Raft, Andersen, 2007). 

Michel Rutter presenterar en studie som han gjorde när de rumänska barnhemmen efter 

Ceasescu-regimens fall i Rumänien öppnades, 1989. Studien heter ERA (English Romaninan 

Adoption study) 
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1.  Barn yngre än två till två och ett halvt år som vistats på en institution där 

personalen ansvarar för barnets omvårdnad enligt ett rullande schema, får inte möjlighet att 

utvecklas och bibehålla en känslomässig relation till en eller ett par vårdare. Dessa barn 

löper därför en allvarlig förhöjd risk att hämmas i sin förmåga att utveckla 

anknytningsrelationer. 

2. Denna oförmåga kan inte helt och hållet rättas till av senare goda 

relationserfarenheter. 

3. Det krävs normalt minst sex månaders vistelse i denna typ av institutionsmiljö, för 

att det ska utvecklas en risk för bestående skador.  

4. Det finns inget som tyder på att samma skada drabbar barn vars 

institutionserfarenhet påbörjas efter två års ålder, som när barnet redan haft möjlighet att 

utveckla en selektiv anknytning. 

5. Det finns anledning att prata om en känslig period eftersom risken för 

felutveckling är stor, snarare än om en kritisk period, eftersom inte alla barn som utsätts för 

erfarenheten drabbas av skador i sin förmåga att utveckla anknytningsteorierna (Boberg 

m.fl. 2006). 

 

Kim Crisholm skriver i en studie från 1995, som även den handlar om rumänska barn. 

Dessa barn riskerar att få problem i utvecklingen av anknytningen, vilket troligen beror på tre 

orsaker: Att föräldern har svårt ge respons på ett äldre barns behov av närhet., många 

adoptionsbarn visar inga behov av sådana känslor samt att många barnhemsbarn visar tecken 

på misstro i dessa situationer (Crisholm, 1999). 

Anknytningssystemet aktiveras i farofyllda situationer. Av det följer ett aktiverat 

anknytningssystem som alltid är förenat med starka känslor såsom rädsla och ilska. För vissa 

tonåringar går detta system i baklås. Att börja resan bort från ursprungsfamiljen är 

tonårsperiodens viktigaste uppgift och den är förenad med en rad olika svåra känslor med 

trygg anknytning kan aktivt undvika att söka sig till föräldrarna, just när anknytningssystemet 

är aktiverat, därför att behovet av att bli oberoende tar överhanden. Genom sitt 

motsägelsefulla undvikande av föräldrarna när anknytningssystemet aktiveras, och det 

efterföljande samspelet med föräldrarna under den här frigörelseperioden, blir de också bättre 

på sin förmåga till känslomässig självreglering. Detta leder till att de i allt större utsträckning 

blir mer självständiga. För många unga trygga vuxna är det först när något dramatiskt händer, 

eller när de själva ska bli föräldrar, som anknytningsaspekter åter blir en viktig del av 
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relationen till den egna föräldern (Boberg m.fl. 2006). När det gäller adoption och 

anknytningen mellan adoptionsföräldrarna och barnet så kan det vara problematiskt att barnet 

redan har påbörjat en anknytningsprocess till någon person som står det nära (Lindblad, 

2004). 

4.2 Identitetsutveckling 

”För tonåringen är identitet ömtålig och skör, den unge måste pröva sig fram, uppleva 

framgångar och misslyckande och pröva igen” (Sylvander, 1982 sid 32). 

Identitet har många olika betydelser både inom psykologin och inom andra discipliner 

som använder sig av begreppet. Ibland används det för att beskriva en identitet och ibland 

används ordet identitet när det ska beskrivas som en mental struktur eller process. Vid den ena 

polen definieras identitet som en mänsklig inre kärna och en upplevelse av att vara densamma 

över tid och rum. Vid den andra polen finns den kulturella samt sociala kontexten och 

någonstans i mitten kan man urskönja identitet som något interaktivt mellan det psykologiska 

inre och den sociokulturella kontexten. Identitet är något som kan iakttagas men 

konsekvenserna av ett beteende är synliga (Irhammar, 1997). 

Det finns inte en enda teori som kan förklara hur en identitet utvecklas och utformas utan 

både kognitiva och psykodynamiska teorier bidrar till denna förståelse. Eric Ericssons 

psykodynamiska teori handlar om den psykosociala utvecklingen i stort, men han insåg också 

betydelsen för individen att utforska sig själv genom att ställa frågor. Denna process såg 

Ericsson som en central del av identitetsutvecklingen under adolescensen (övergången från att 

vara ett barn till att bli vuxen). För att få svar på sina livsfrågor ansåg han att den unge 

behöver utforska samt pröva olika roller och livsperspektiv för att sedan komma fram till en 

egen ståndpunkt. Denna period av prövande benämner Ericson ”monitorium”, en period som 

sträcker sig från tonårsperioden till tidig vuxenålder. Under den här tiden har snart individen 

utvecklat olika ställningstaganden relaterade till olika sociala kontexter, de har utvecklat en 

identitet. När ungdomar kan tycka det är svårt att hitta sina roller, kallar Ericsson det för 

identitetsförvirring (Irhammar, 1997). 

Govertant (1987) menar att en identitetsmodell även måste ta hänsyn till hur 

utvecklingen inom ett område påverkar något annat område, exempelvis att kön, etnicitet, 

social klass, adoptivstatus och kulturella faktorer påverkar livsval i olika kontexter. En teori 
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som redovisats är hur identitet ses som en mental struktur som hjälper en individ att förhålla 

sig till sig själv och omvärlden (ibid.) 

”I litteraturen har man nästan uteslutande intresserat sig för adopterade som söker sitt 

ursprung, men alla är inte intresserade av sitt ursprung. De som inte vill söka mer 

information om sin biologiska familj tillhör en grupp som man fortfarande vet lite om. D tycks 

emellertid vara mer nöjda med adoptivföräldrarnas sätt att hantera frågor om adoptionen, ha 

högre självkänsla och vara mer tillfreds med livet” (Irhammar, 1997 sid 35). 

Etnisk identitet har definierats på olika sätt men Phinney (1990) samt Phinney och 

Rosenhalt (1992) menar att en etnisk identitet är vad individen själv upplever och vilken 

etnisk grupp han eller hon tillhör, hur individen tänker, upplever och relaterar till ett specifikt 

etniskt medborgarskap (ibid.). 

Hur ungdomar tillägnar sig en jagidentitet är olika i olika kulturer och sedvänjor. Men i 

alla samhällen kommer den unga vara beroende av att skapa sig en sammanhängande bild av 

vad de presterar och upplever för att kunna skapa sig en stark och sund identitet. Ericsson 

menar att i dagens samhälle med många olika grupper av människor kan de bara välja vissa 

delar som ingår i jagsyntesen (olika delar för att sätta ihop en jagbild). Till slut när de har 

umgåtts med jämnåriga och vuxna i olika grupper under en tid, så kan de bli förvirrade och 

utveckla en så kallad identitetsförvirring, vilket kan leda till många olyckliga konsekvenser 

(Evenshaug, Hallen, 2001). Det har blivit allt vanligare i ett identitetsskapande att själv skapa 

identiteten, men det går inte. Eftersom identitetsskapandet sker tillsammans med andra i det 

som kallas identiteternas rum, det vill säga olika gruppgemenskaper (Hjelm, Peterson, 2007). 

Ericsson använder även begreppet identitetskris för att beskriva den förvirring som 

ungdomar och tonåringar upplever för att hitta sin roll och för de frågor och val som många 

tonåringar känner oro för. Denna identitetskris utspelar sig i tidig tonårstid och är oftast 

”överspelad” mellan 15 och 18 år. Det är svårt att se någon skillnad på flickor och pojkars 

identitet, men man kan urskönja att pojkar lägger större vikt vid sin yrkesidentitet medan 

flickor hellre utvecklar sin identitet i relationer mellan olika människor. Även när de blir 

vuxna och kommer fram till en så kallad fast identitet, så kommer de fortfarande kämpa med 

sina identitetsproblem (Evenshaug, Hallen, 2001). 

Vikiga faktorer under identitetsbildningen är: 
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 Den kognitiva utvecklingen, eftersom förmågan att kunna resonera logiskt kring 

olika möjligheter, val och värderingar spelar en stor roll vid utvecklandet av en 

identitet. 

 Att föräldrarna agerar som en trygg bas som ungdomarna kan utgå ifrån i sitt 

sökande efter en identitet. 

 Att man har en förälder att identifiera sig med, undersökningar visar att 

majoriteten av rollförvirrade ungdomar saknar en bra kommunikation med sina 

föräldrar. 

 Skolan spelar en stor roll vid skapandet av en identitet, enligt Ericsson. Det är 

osäkerheten för valet av en yrkesidentitet som oroar ungdomarna mest (ibid.).  

4.3 Etnicitetsperspektiv 

Etnicitet inte är någon teoretisk utgångspunkt men då uppsatsen belyser adoption, är det 

viktigt att se allt utifrån ett etnicitetsperspektiv. Etnicitet kommer från det grekiska ordet 

Ethnicos och betydde under antiken att människor hade kulturella skillnader. Idag har 

begreppet ungefär samma innebörd (Hjelm., Peterson, 2007). ”Etnicitet är en betydelsefull 

faktor i inkluderingsprocesser, liksom den är en faktor i exkluderingsprocesser. Etnicitet 

spelar därmed en viktig roll för individens känslor, både av tillhörighet och av främlingskap. 

(Hjelm, Peterson, 2007, sid 186).  

Det är individuellt hur man som adopterad förhåller sig till sitt biologiska och etniska 

ursprung. Adoptivföräldrarnas förhållningssätt, förhållandena i familjen samt självkänslan hos 

individen har betydelse. Många internationellt adopterade kommer med största sannolikhet att 

ställas inför olika situationer i livet där de möter negativa attityder gentemot människor med 

annan etnisk tillhörighet och då kan man behöva olika strategier för att inte känna sig kränkt. 

Där är föräldrarnas roll viktigt samt kunskapen om det etniska ursprunget. För en 

adoptivförälder är det troligtvis enklast att tala med barnet om deras ursprung när de är små 

med tanke på att de senare i tonåren frigörs sig från föräldrarna och området kan bli känsligt 

(Irhammar, 1997). 

Sökandet efter kontakt med de biologiska föräldrarna visar att adoptionen är en livslång 

process och om föräldrarna stöttar sitt barn i sökningen kan det leda till gynnsamma effekter i 

deras relation och starkare band. Därför ska inte föräldrarna se ett sökande som tecken på 

personligt misslyckande eller känna rädsla för minskad kontakt, utan tvärtom, se det positivt 
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(Müller & Perry, 2001). I en studie har man jämfört de adoptivbarn som söker eller vill söka 

sina rötter jämfört med dem som inte är intresserade. Skillnaden visar sig vara att de som 

söker ofta är äldre vid själva adoptionen, har lägre självkänsla, oftare känner sig deprimerade 

samt i högre grad känner att de inte passar in i sin adoptivfamilj. Det som även kännetecknar 

en ”sökare” är att personen har starka minnen från då föräldrarna för första gången berättade 

om adoptionen, de har mer information angående deras adoption samt har knapphändig 

relation med adoptivföräldrarna. ”Icke sökare” har ofta mer känslomässigt involverade 

adoptivföräldrar, de är mindre angelägna angående sitt ursprung samt känner rädsla för att 

sökningen skulle såra adoptivföräldrarna (Baden, 2007). Dock fann Wróbel, 

Grotevant och McRoy (2004) att sökbeteendet inte har att göra med ett problematiskt 

beteende eller familjens funktion, utan att det är ett normativt beteende hos de flesta vuxna 

adopterade som påverkas av samhällets och familjens förväntningar. De adopterade som gjort 

ett val att söka eller att inte söka och kan agera efter det beslutet är de som känner störst 

tillfredsställelse med öppenheten i adoptionen. 

Ungdomar som tillhör en etnisk minoritet måste förutom att utveckla en egen identitet 

även göra en personlig identifikation med den egna gruppens tankar, värderingar och 

traditioner. Först påverkas den unge ofta av den etniska gruppen men längre in i utvecklingen 

av sin identitet brukar de flesta tonåringar hitta sin egen etniska identitet och få ett tryggt 

förhållande till sin omgivning. Minoritetsungdomar ligger ofta en bit efter ”vanliga” 

ungdomar i identitetsutvecklingen. Detta beror möjligen på vissa konflikter som kan uppstå 

mellan den egna subkulturen och majoritetskulturens värderingar. Vissa gruppmedlemmar 

kommer att motarbeta varje identitetsprövning som krockar med den egna gruppens 

traditioner. I dessa fall kan föräldrarna hjälpa ungdomen att lära denne att hantera fördomar 

och värdekonflikter (Irhammar, 1997).  

De internationellt adopterade får sin svenska etniska identitet genom socialisationen in i 

”vita svenska familjer” och att de uppträder, handlar och tänker ”svenskt”. Men för att uppnå 

en svensk identitet handlar det även om att den adopterade är väl medveten om en 

dominerande uppdelning mellan infödda svenskar och invandrare. På grund av sina osvenska 

kroppar kommer de alltid uppfattas som en medlem av den sistnämnda gruppen. Det är den 

unika förmågan att känna sig etnisk svensk och samtidigt vara i en ”icke-svensk kropp” som 

gör att adopterade kan hitta strategier för att finna sin identitet (Hübinette, Tigervall, 2008). 

Genom omgivningens intryck och föreställningar tilldelas individen dess sociala identitet 
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(Goffman, 1972). Om man växer upp i miljöer där majoriteten kommer från ursprungslandet 

så har man lättare att anpassa sig till landet där man har växt upp (Hollingsworth L D, 1997). 

Social exlusion är en sammanfattande term för att en viss grupp exempelvis av etniska 

eller kulturella skäl marginaliseras i samhället på grund av ekonomiska eller politiska skäl. 

Det är en starkare term än exempelvis segregering, eftersom segregering till viss mån kan vara 

självvald. Social exkludering förklarar alltså de negativa konsekvenserna eftersom den 

innefattar det som drabbar de mer missgynnade i samhället.  Diskriminering däremot är ett 

begrepp som tros handla om relationen mellan två individer, men oftast  är det relationer 

mellan olika grupper i samhället som ligger till grund för detta. De två individerna är bara 

representanter från dessa grupper i samhället. Subjektiv diskriminering är personens inre 

upplevelser av att vara diskriminerad. Objektiv diskriminering är den juridiska termen och 

med denna term menas det hur omvärlden upplever diskrimineringen mellan de två olika 

parterna. Instrumentet för att motverka diskrimineringen är lagstiftning mot detta fenomen. 

(Westin m.fl., 1999:6).  

5. RESULTAT  

De personer vi intervjuat är Anna 21 år, Bea 31 år och Cissi 25 år. Anna studerar 

friskvård på folkhögskola och bor tillsammans med sin sambo. Hon kom till Sverige från 

Rumänien då hon var tre år och anledningen till att hennes föräldrar valde att adoptera var för 

att de inte kan få friska biologiska barn. Bea kom till Sverige från Colombia då hon var två år 

och hennes föräldrar valde att adoptera på grund av att de inte kan få biologiska barn. Bea 

arbetar som socionom och bor nu med sin sambo och väntar deras första barn. Även Cissi 

adopterades från Colombia då hon var två månader och anledningen till valet av adoption var 

att föräldrarna inte kunde få biologiska barn. Nu studerar Cissi till sjuksköterska och har en 

pojkvän som bor kvar i hemorten. 

5.1  Familjeförhållande 

Anna 

Anna har växt upp med mamma, pappa och tvillingsyster. Hon beskriver sin mamma 

som överbeskyddande och kärleksfull, hon känner att de på senare år fått lättare att förstå 

varandra och att de har nu en bra relation. Mamman har under uppväxten haft en roll då hon 

gärna beslutat och bestämt saker som Anna själv gärna haft kontroll över men nu känner Anna 

att hon får bestämma mer själv vilket glädjer henne. Arbete ses som viktigt och mamman ser 

hellre att dottern arbetar istället för att studera på eftergymnasiala skolor. Perioden då Anna 
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var arbetslös var nog mer jobbig för mamman än för henne själv, tror Anna. Hon säger att hon 

har starkare band till sin pappa eftersom han ställer ofta upp för henne och har tillåtit mer än 

mamman har gjort genom uppväxten.  Relationen till systern ser hon som omhändertagande åt 

båda håll och hon är glad att de blev adopterade tillsammans. Systern tog alltid hand om 

henne under tiden på barnhemmet då Anna var sjuk men nu är systern mer blyg och osäker, 

det är Annas tur att ta den omhändertagande rollen. Anna beskriver tiden på barnhemmet 

enligt följande: ”Vi, för det här barnhemmet som vi bodde på var ganska så här, vi var 

understimulerade vi satt ju mest i sängarna där. Vi utvecklade något slags språk, men det var 

väl mer ljud. Men sen så när vi kom till Sverige så slutade vi att prata. Jag och min syster 

kommunicerade genom ljud och våra föräldrar lärde väl sig lite om de här ljuden men sen så 

har jag gått hos talpedagog länge”. 

 Anna beskriver relationen till sina morföräldrar som bra. Hon har känt att de tagit hand 

om henne och hon umgicks med dem mycket under sin barndom eftersom de bodde nära 

henne. Farmodern beskriver hon som en slags idol som hon sett upp till då hon var yngre, nu 

lever inte farmodern längre men de hade en mycket fin relation och för Anna var hon en 

kärleksfull förebild. Hon såg även liknande personlighetsdrag hos dem båda, så som att de 

bägge var ledarpersoner och hon kan därmed relatera till sin farmor på detta vis. Redan tidigt 

förstod Anna att hon inte var föräldrarnas biologiska barn då hon inte kände sig som andra 

barn. Men när Anna gick i andra klass fick hon reda på att hon var adopterad. Anna tror att 

hennes föräldrar varit rädda att hon skulle tycka mindre om dem ifall de berättade om 

adoptionen. Hon känner sig nu mogen för att återvända till Rumänien och söka upp sina 

rötter, någonting som har uppfattats känsligt i hennes familj. Anna har inte vetat hur 

föräldrarna skulle reagera vid sökandet av rötterna, men då hon berättade blev det positiv 

respons. Anna säger att adoptionen har påverkat hennes uppväxt genom att hon började tala 

sent och har fått hjälp av en talpedagog. Hon upplever att det har tagits förgivet att hon inte 

kan lika mycket som de ”svenska” barnen vilket påverkat henne negativt. ”Ja alltså först har 

jag ju blivit lite klassad som dum eller liksom jag började inte prata förrän jag var sju då, jag 

började liksom gå sent jag har alltid fått liksom sådan här specialhjälp i skolorna och sånt. 

Det är inte förrän nu jag har blivit behandlad som en vanlig nästan, studierna efter gymnasiet 

har jag liksom behandlats som vanligt men ända tills dess så har jag varit lite dummare eller 

vad jag ska säga”. 
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Bea 

Bea är uppväxt med sina två föräldrar och tre adopterade bröder från olika länder. Ena 

brodern är också adopterad från Colombia men han är inte hennes biologiska bror. Bea tycker 

att relationen till föräldrarna är bra och att de kan prata om allting. Hon ser heller ingen större 

skillnad på relationen mellan henne och fadern eller henne och modern förutom att hon och 

modern bråkat mer vilket hon anser vara en normal mor och dotter relation. Relationen med 

syskonen är även den bra trots att de inte ses så ofta som hon skulle vilja, vilket beror på att de 

nu bor i olika städer runt om i Sverige. Hon har alltid vetat att hennes föräldrar inte är de 

biologiska föräldrarna, det har alltid pratats öppet om det hemma och det har funnits med 

naturligt i hennes uppväxt. Själva adoptionen har inte påverkat henne eftersom hon känner sig 

”ursvensk” och har ingenting annat att relatera till men hon känner en stolthet över att vara 

adopterad och över sitt colombianska ursprung. Dock har det inte funnits något behov av att 

söka upp de biologiska rötterna förrän nu under graviditeten, vilket hon tror beror på den 

biologiska klockan. Funderingarna har kommit i samband med undersökningar på 

mödravårdscentralen då de ställer frågor om sjukdomar i släkten med mera. Hon känner att 

hon vill resa tillbaka till Colombia och om möjligheten gavs, skulle hon söka upp sina rötter. 

Hennes föräldrar skulle då vara positiva och stöttande, vilket hon anser vara mycket viktigt. 

Bea tycker inte att själva adoptionen har påverkat hennes uppväxt direkt men om, så är det en 

positiv påverkan. Hon berättar att hon kan relatera till ljudminnen från Colombia, exempelvis 

panflöjtsmusik. Bea har även smakminnen kvar och beskriver med målande ord om hur hon 

blir positivt påverkad av både lukt och smak av rårört socker.  

Cissi 

Cissi har växt upp med båda föräldrarna som numera är skilda, och två adopterade 

syskon varav den ena är hennes tvillingbror. Relationen till mamman beskrivs som öppen och 

ärlig och de har roligt tillsammans. Hennes mamma har alltid ställt upp för henne vilket hon 

värderar högt. Relationen till pappan är inte lika djup då han under uppväxten tagit en roll 

som mindre sträng och mer lekfull. Hon beskriver honom som en ”lekpappa” som hon såg 

upp till.  När hon var liten var relationen bra men då man behövde hjälp eller prata om djupare 

saker och problem var det mamman hon vände sig till, vilket gjorde relationen med pappan 

mindre djup. Relationen med de båda syskonen beskriver hon som bra och även fast 

relationen till tvillingbrodern under uppväxten och främst tonåren kunde vara mindre bra, så 

har de alltid haft varandra eftersom de är tvillingar. På mammans sida har det alltid funnits 
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starkare familjeband och de har varit mer delaktiga i hennes och hennes syskons liv än på 

pappans sida.  

Cissi har likt Bea alltid vetat om att hon är adopterad och hon har inget klart minne av att 

hennes föräldrar berättat det för henne eftersom det var i så tidig ålder. Hon har aldrig 

reflekterat över att hon är adopterad förutom i de fall då hon varit i kontakt med läkare som 

frågat om biologiska sjukdomar. Familjen är hennes rötter och hon känner sig väldigt lik dem 

och själva adoptionen har inte påverkat hennes uppväxt på något sätt, tror hon. Föräldrarna 

valde att adoptera för att de inte kunde få biologiska barn och anledningen till att hon blev 

bortadopterad tror hon beror på att hon och hennes bror även har en storasyster kvar i 

Colombia och att den biologiska familjen troligtvis inte hade råd att ha fler barn. Cissi har 

aldrig känt att hon aktivt vill söka upp sina rötter eftersom det inte är viktigt för henne då allt 

hon har finns här i Sverige. Dock skulle hon kunna tänka sig att resa till Colombia av 

nyfikenhet ifall erbjudandet om efterforskningar dök upp, men det är inget hon skulle göra 

själv. Cissi vet att hennes familj skulle stötta henne om hon ville söka upp rötterna och de 

skulle se det som någonting positivt. 

Sammanfattning 

Alla tjejerna har växt upp med båda föräldrarna och syskon. Papporna i Cissis och Annas 

fall har haft en roll som mindre stränga vilket i Annas fall har gett dem bättre relation, men i 

Cissis fall på grund av just detta gjort relationen mer ytlig.  Relationen till syskonen har alla 

beskrivit som nära och det har varit betydelsefullt att känna den trygghet som syskonen ger. 

Anna fick sent reda på att hon var adopterad till skillnad från de två andra vilket har gjort 

henne mer fundersam på sitt ursprung och föräldrarnas reaktioner. Hon har även upplevt en 

större skillnad mellan sig själv och sina kompisar genom skolåren än vad de andra två 

uppgett. Anna känner även ett stort engagemang i att söka sina rötter vilket inte uppvisas hos 

de två andra tjejerna som säger att de inte reflekterat mycket över sin adoption under livet. 

Det har alltid varit en självklarhet för dem. 

5.2  Socialt umgänge 

Anna 

Annas bästa kompis har alltid varit tvillingsystern, men över lag har Anna haft ganska 

mycket kompisar som hon uttrycker det. En mindre umgängeskrets värderas högre då 

relationerna är goda och nära. Relationerna har format henne till att våga vara den hon är idag 
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och det är genom kompisarna hon har hittat sin identitet. Hon umgås inte lika mycket med 

adopterade nuförtiden som hon gjorde då hon var yngre, utan hon har nu fler kompisar med 

annan etnicitet som inte är adopterade. Hon känner nu ett större behov av att ta kontakt med 

andra adopterade i och med sökandet efter sina rötter 

Bea 

Under sin uppväxt har Bea haft ett stort nätverk men få vänner som har stått henne nära. 

Hon tror absolut att det sociala umgänget och då främst hennes föräldrar har påverkat henne 

till den hon är idag. De har alltid haft mycket folk hemma i familjehemmet då mamman driver 

en handelsverksamhet på gården och hon har under sin uppväxt alltid haft många människor 

omkring sig. Hennes föräldrar umgås även med människor från andra länder som har andra 

kulturer, vilket hon tror har påverkat henne på ett positivt sätt och gjort att hon under hela sitt 

liv känt att hon vill arbeta med människor. Hennes föräldrar har haft kontakt med andra 

personer som har adopterat och som är adopterade, men hon själv umgås inte med någon 

adopterad och har aldrig känt ett behov av att göra det. Det tror Bea beror på att hon själv inte 

känner sig annorlunda än en icke adopterad och hon lägger inte tankvärderingar på ursprung. 

Cissi  

Eftersom Cissi växt upp på en mindre ort där många känner varandra så har hon alltid 

haft mycket folk omkring sig. Det beror även på att hon genom sin tvillingbror fick en utökad 

vänkrets samt att pappan var lärare på skolan och många visste därför vem hon var. Många av 

de hon umgicks med under uppväxten har blivit kvar på samma ort vilket är någonting som 

Cissi tror har fått henne att söka sig vidare. ”Det jag kan tänka att det är många som jag 

känner som har blivit kvar här och inte gjort så mycket med sina liv. Då känner jag att det var 

inget för mig att jag känner att det är inte det liv jag vill ha. Jag känner att jag vill något 

annat”.  Det fanns inte några adopterade i omgivningarna och familjen har endast haft kontakt 

med en annan familj med adopterade barn, men hon har aldrig känt något behov att umgås 

med just andra adopterade. 

Sammanfattning 

Både Cissi och Bea har haft en stor umgängeskrets under uppväxten men det är 

föräldrarna som de anser har format dem som personer. Vännerna har påverkat dem i vissa val 

i livet då det gäller val av utbildning eller dylikt men inte på djupare plan. Anna har haft en 

mindre umgängeskrets men med väldigt nära relationer vilket har gjort att de påverkat henne 
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mer. Hon uttalade att det var vännerna som gjort henne till den hon är idag. Alla värderar 

vikten av nära relationer och att det blivit mer viktigt ju äldre man blir. 

5.3  Tonårsperioden 

Anna 

När Anna berättar om sin tonårstid skrattar hon och säger att den var rörig ” Jag var lite 

revoltig....jag skulle hitta mig själv och min egna stil och lite sådär. Mamma tyckte nog inte 

att jag var så rolig då att ha med och göra då...” När Anna själv ser tillbaka på sin 

tonårsperiod inser hon att hon kunde upplevas som jobbig, men hon hade jättekul och provade 

olika saker. Det är bättre att ”busa av sig” när man är tonåring än nu när man är vuxen, menar 

Anna. Hennes tankar kring adoptionen förändrades också under den här tiden och uttryck som 

”du är inte min riktiga mamma, min riktiga mamma finns i Rumänien” kunde förekomma. 

Eftersom Anna började en ny skola och hennes syster på en annan skola så förändrades 

hennes umgänge genom att hon fick fler vänner. Men hon började inte umgås med fler 

adopterade eller människor med annan etnisk bakgrund eftersom det inte har funnits så många 

sådana människor i och runtomkring hennes hemort. 

Bea 

Bea börjar beskriva sin tonårsperiod ” Min tonårsperiod var helt underbar tyckte jag, jag 

vet inte om mina föräldrar tyckte likadant. Jag pluggade som alla andra, jag gick 

7:an,8:an,9:an och har gått gymnasiet, vård och omvårdnad. Jag har många vänner och jag 

hade det även då.”  Bea berättar att hon festade mycket men hon menar att festande har en 

väldig bredd, det var inte bara alkoholen hon var ute efter, utan umgänget. Bea har aldrig varit 

ensam, utan har levt i ett förhållande med olika killar sedan hon var 13 år. Hon har alltid haft 

svårt att vara själv och ville alltid umgås och ha närhet, men understryker att det inte handlade 

om mäns närhet. Bea började testa saker väldigt tidigt exempelvis alkohol, att röka och trotsa 

sina föräldrar. Hon älskade att gå i skolan, men var trotsig och fick många kvarsittningar. De 

ämnen hon tyckte var roliga, var hon duktig i. Beas umgänge under den här tiden förändrades 

inte, men det utökades. 

Cissi 

De flesta vänner under Cissis tonårsperiod har ansett att det räckt med en utbildning och 

inget mer, men Cissi har alltid velat något mer med sitt liv. Hon tror även att skilsmässan har 

påverkat henne eftersom hennes pappa var lärare på skolan. Därför var det inte bara hennes 
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familj som var inblandad i skilsmässan, utan även hela byn och skolan. Cissi tyckte det var 

roligt att börja gymnasiet, hon har alltid velat syssla med omvårdnad och det var när hon 

började gymnasiet som folk blev intresserade av hennes ursprung. Detta tyckte Cissi var 

intressant. Hennes tankar kring adoption förändrades dock inte ” Jag har alltid känt mig 

hemma här, jag har aldrig känt mig som en adopterad heller, aldrig någonsin. Jag har aldrig 

känt mig annorlunda, det är aldrig någon som har behandlat mig annorlunda, utan. näe, det 

är inget jag har tänkt på.” säger Cissi. Cissis umgänge förändrades på det sättet att hon 

träffade fler människor som hon hade mer gemensamt med. Hon slutade att umgås med sin 

brors kompisar och kvar blev de som hon hade mest gemensamt med. 

Sammanfattning 

Alla tre såg sin tonårsperiod som positiv och de hade en rolig tid. Bea och Anna kan idag 

förstå att deras föräldrar tyckte att de var jobbiga, men alla tre tyckte att tonårstiden var en 

period då de skaffade sig fler vänner. 

5.4 Situationen idag 

Anna 

Anna vet inte riktigt hur hennes barndom och tonårstid har påverkat henne. Hon säger 

själv att hon har hoppat ganska mycket mellan olika utbildningar för att hon lätt blir rastlös. 

Hon tror att det kan beror på att hon har haft koncentrationssvårigheter. Men Anna själv ser 

det som något positivt och hon lär sig något av det, hon uttrycker själv: ” Om jag ska göra 

någonting så ska jag engagera mig till 100 procent sen så om jag inte gör det, kan jag lika 

gärna skita i det. Om inte det ämnet liksom ger mig någonting, så då tycker jag att jag kan 

sluta eller skita i det.” Att ha en adopterad partner är inget som Anna är främmande för, men 

det är heller inget som hon måste ha. Hon tycker i stort att utländska killar attraherar henne 

utseendemässigt och hon är idag tillsammans med en kille från Italien. Något annat positivt 

med en adopterad pojkvän tror Anna är att de kanske har samma tankar, eftersom han också 

kanske vill söka sina rötter. Anna skulle adoptera idag ifall hon ställdes inför det valet och 

hon uttrycker ”det känns som om jag är själv erfaren inom det och kan hjälpa detta barn då 

liksom om de har svårt liksom i sitt arbete så kan jag ju själv veta hur det är.” Anna skulle 

dock välja att adoptera ett yngre barn än vad hon själv var, helst ska barnet komma från 

Öststaterna exempelvis Moldavien eller Rumänien, varför kan inte hon svara på. Annas 

umgänge har även under vuxen ålder förändrats, ”det har blivit mer seriösare” säger Anna. 
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Bea 

Beas uppväxt i en familj med många människor i rörelse, det mångkulturella, har 

påverkat henne att välja ett yrke där man tar hand om människor. Bea gick omvårdnad på 

gymnasiet och ville först bli polis men utbildade sig senare till socionom. Att vara 

tillsammans med någon som är adopterad är aldrig något som Bea har tänkt på, hon har 

faktiskt aldrig varit tillsammans med någon som har haft utländskt påbrå. Hennes nuvarande 

sambo, det blivande barnets pappa, är svensk. Bea säger själv ” Blir jag kär i någon så blir 

jag och om den är svart, vit, grå, brun eller blå det kvittar”. Hon är även övertygad om att 

själv vilja adoptera, men det ska vara ett colombianskt barn för att hon ska känna något slags 

band till barnet. Detta handlar dock inte om att Bea känner sig rotlös. Hon har till och med 

diskuterat med sin sambo om att adoptera nästa barn. Beas umgänge har förändrats sedan hon 

blev vuxen, hon älskar fortfarande att träffa nya människor men ju äldre hon har blivit desto 

viktigare har det varit att behålla de kontakter hon har och ”inte flänga omkring så jäkligt”, 

som Bea själv uttrycker det. 

Cissi  

Cissi tror inte att hennes barndom och tonårsperiod har påverkat henne så mycket, 

eftersom hon inte funderade på adoptionen under den här tiden. Det viktigaste för Cissi har 

alltid varit att trivas med det hon gör och att ha uppskattande människor omkring sig. ”Dessa 

människor ska uppskatta det jag gör och det jag vill”, säger hon. Att i framtiden skaffa en 

adopterad partner är inget som hon aktivt söker ”Jag ser ju inte det annorlunda än en icke 

adopterad. Utan det faller som det faller, så råkar det vara så, är det så”. Cissi skulle även 

själv kunna tänka sig att adoptera, för henne är det lika naturligt som att föda normalt. ”Jag 

vet vad det handlar om och förstår det och vet hur det är och tänker annorlunda”. 

Cissi tycker inte att hennes umgänge har förändrats sedan hon har kommit in i vuxen 

ålder. Utan hon tycker numera att man umgås med personer som betyder något och liknar ens 

egen personlighet. Eller som Cissi själv uttrycker det ” Det spelar ingen roll om hur mycket 

pengar de har eller vad som … utan det är viktigt att de ger mig någonting”. 

Sammanfattning 

Både Bea och Cissi har valt människorelaterande yrken. Alla tre känner att vikten av 

deras umgänge är att det ska ge dem något tillbaka på något sätt. Alla tre anser att det inte är 
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viktigt att deras blivande partner är adopterad, eftersom ingen ser det som något annorlunda. 

De skulle även kunna tänka sig att adoptera. För Bea och Anna var det viktigt från vilket land 

det var ifrån, deras ursprungsländer, medan Cissi inte har funderat så mycket över det.  

5.5 Fördomar om adopterade 

Anna 

Anna som är väldigt lik sina föräldrar till utseendet, har inte direkt upplevt någon 

kränkande behandling på grund av att hon är adopterad. Den enda skillnaden som hon 

egentligen kan uppleva mellan henne och andra ”svenskar” är att hon blir brunare på 

sommaren. Den utseendemässiga likheten till föräldrarna har resulterat i att Anna, aldrig 

upplevts som adopterad av omgivningen. Hon vill däremot ses som adopterad av 

omgivningen, främst för att hon tycker det är fint att vara utländsk. Den enda gången som hon 

kan uppleva kränkande behandling är när hon arbetar inom äldreomsorgen, då de äldre inte 

tror eller vet om att hon är adopterad. Då kan de äldre ibland ställa sig frågande till hennes 

svenskkunskaper. De fördomar som Anna har upplevt att det finns kring adopterade är att de 

är lite ”osmartare” eftersom de flesta av hennes adopterade vänner har läs och 

skrivsvårigheter och några av hennes vänner har även fått gå om någon klass i skolan. Anna 

känner inte att hon har en svensk identitet, inte alltid. ”En liten del av mig är svensk och liten 

del är lite annat liksom. Men jag har ju blivit influerad av min pojkvän som inte är svensk 

liksom också. Jag kan känna mig lite mitt emellan.” Anna har inte känt att det har blivit någon 

skillnad på att bli bemött efter att invandringen har ökat, eftersom även hon är uppväxt i en 

liten ort där det inte finns så många invandrare. Men hon tycker att det är roligt att det 

kommer fler människor med en annan etnisk bakgrund till Sverige. ”Jag tycker om kulinarisk 

soppa eller vad man ska säga….” säger Anna med ett skratt. 

I framtiden vill Anna studera och jobba, helst av allt skulle hon vilja kombinera musik, 

hälsa och pedagogik. Hon har sökt in till en högskoleutbildning som förskollärare med 

estetisk inriktning, men här närmast har hon sökt ett jobb på ett privat ålderdomshem.  

Bea 

Bea har under hela sin uppväxt varit utsatt för kränkande behandling för sitt ursprung. 

Från ettan till och med sexan var hon både den som mobbade och själv var utsatt för 

mobbning. ”Ett utseende är ett utseende, svart, vit vad ni än vill så nog kan man mobba om 
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man vill de, har någon blivit osams med mig så har dom ju såklart använt mitt utseende som 

hugg.”   Fördomarna som Bea har upplevt beror inte på att hon är adopterad tror hon, ”nä det 

beror på mitt utseende och folk tar nog inte reda på ifall jag är adopterad utan de ser bara att 

jag är svart”, säger Bea. När människor ska bemöta Bea så tror de ofta att hon är invandrare, 

hon berättar om tillfällen då folk säger ” - va fan går du runt med en jävla blatte, jag vet inte 

vad dom sa det var eländigt iallafall. och så börjar jag prata och dom ba: åh du pratar 

svenska! Och då kom dom av sig, förstår ni?” Hon har föreläst för blivande adoptivföräldrar 

om hur det är att vara adopterad vilket hon känner att hon växer av som person. Att få besvara 

folks frågor, fördomar och funderingar tycker hon känns viktigt och givande. 

Sina framtidsplaner vet hon inte så mycket om, hon väntar barn och det är väl det som 

hägrar närmast. 

Cissi 

Cissi har aldrig hört eller upplevt någon kränkande behandling på grund av sitt ursprung. 

Kanske någon gång att hon har känt att någon har kläckt ur sig en dum kommentar under 

lågstadiet. Vad hon kan minnas har varken hon eller hennes bror blivit utsatta för kränkande 

behandling, däremot har hennes syster det. Cissi har aldrig reflekterat över att det finns några 

fördomar om adopterade, den enda fördomen som hon kan tänka sig finns är att folk förväntar 

sig att man ska grubbla över sitt ursprung. Cissi uttrycker själv vad folk förväntar sig av 

adopterade ” Utan just det att man känner sig kanske kluven på något sätt som adopterad som 

man kanske brukar göra och som det heller inte alltid behöver vara. Att det blir som en 

självklarhet att man ska ta reda på var man kommer ifrån.  Att det blir en självklarhet att alla 

vill”. Cissi har aldrig heller upplevt att hon ser annorlunda ut. ”Men det är vissa gånger som 

man ser på kort, nämen gud är jag sådär mörk, att jag, syrran och brorsan sticker ut från alla 

ljusa och blonda. Men det är först då jag ser på det utifrån som jag faktiskt ser att jag är 

annorlunda.”  Cissi uttrycker även att hon känner att hon har en svensk identitet, hon är född i 

Colombia men kom hit till Sverige då hon var två månader och för henne är inte svensken 

blond och blåögd. Eftersom det alltid har varit få människor med annat etnisk bakgrund än 

just svensk i hennes hemort, så har hon aldrig märkt någon skillnad på bemötandet.  

Cissis framtidsplaner är att bli färdig sjuksköterska och sedan vidareutbilda sig till 

barnmorska och helst av allt komma bort från hemorten. 
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Sammanfattning 

Ingen av de tre kan direkt säga att de har blivit kränkta för att de är adopterade, men alla 

känner att folk använder sig av deras hudfärg när de vill säga något elakt. Anna har upplevt att 

hon har blivit behandlad som lite dummare än andra och det är den upplevelsen hon har av 

andra adopterade, . Men alla tre är eniga om att andra männsikor inte behandlar dem på ett 

kränkande sätt.  

6. ANALYS   

Följande analys utgår ifrån resultatet av intervjuerna och har analyserats utifrån valda 

teoretiska utgångspunkter.  Analysen har sedan delats upp i fyra avsnitt med egna 

underrubriker.  

6.1 Anknytning till adoptivföräldrar   

Cissi har haft en trygg anknytning till sina adoptivföräldrar redan från början vilket 

främst kan bero på att hon blev adopterad i tidig ålder. Detta innebar att Cissi inte hunnit så 

långt i sin anknytningsprocess innan hon kom till Sverige. Även Bea har haft en bra relation 

till sina föräldrar trots att hon kom till Sverige när hon var två år gammal. Anna var äldre vid 

adoptionen och har haft det svårare i sin anknytningsprocess. Åldern behöver ej vara en 

anledning till svårigheterna, man kan skapa nära band till adoptivföräldrarna trots en otrygg 

relation till primärvårdarna. Detta fick Anna erfara på barnhemmet där det troligen var stor 

ruljans på personal (Raft, Andersen, 2007). Långberg och Söderlund (2004:2) skriver att 

brister i anknytningen kan innebära bland annat utvecklingsförsening. Bristande omsorg på 

det rumänska barnhemmet förklarar Annas utvecklingsförseningar såsom talsvårigheter och 

svårigheter i skolan.  

Michel Rutters studie om rumänska barnhem visar att barn som är yngre än två och ett 

halvt år och har vistats mer än sex månader i en institutionsmiljö löper en allvarlig risk att 

utveckla sin förmåga till anknytning. Rutters studie visar även att denna oförmåga får 

bestående men som är svåra att korrigera (Boberg mfl, 2006). Det är dock inte lika riskfyllt att 

placera ett barn som är över 2,5 år. Eftersom det tidigare antytts att Anna har haft svårigheter i 

sin relation med sin mamma, haft utvecklingsförseningar, kom till Sverige vid tre års ålder 

samt har vistats mer än sex månader i institutionsmiljö, är Annas upplevelser från 

barnhemstiden i Rumänien är ett bra exempel från resultaten av Rutters studie 
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Långberg och Söderlund (2004:2) skriver även att under de första månaderna i livet är 

barnet beroende av ett samspel med föräldrarna, för att barnets kontroll och självbehärskning 

ska utvecklas. Anna berättar om de dåliga barnhemsförhållandena som hon upplevde, detta 

gjorde att hon inte hade så mycket personal eller andra vuxna människor omkring sig. Boberg 

mfl (2006) skriver att mellan sex och åtta månader utvecklas de motoriska 

koordinationsförmågorna som gör att färdigheten att ha uppmärksamheten på två ställen 

utvecklas och detta fick inte Anna någon möjlighet till. 

Det är även viktigt med ett anknytningssystem ur synvinkeln att barnet ska kunna 

använda sig av detta i senare skeden i livet. Det är inte föräldrarna som knyter an till barnet 

utan barnet som knyter an till föräldrarna (Boberg mfl, 2006). Då det gäller Anna kan det 

finnas en möjlighet att hon inte vågade ta till sig någon på barnhemmet vilket senare 

resulterade i svårigheter med anknytningen till adoptivföräldrarna. Cissi fick användning av 

sin trygga anknytning då hon gick igenom föräldrarnas skilsmässa som var en mycket jobbig 

period för henne. Eftersom hon hade en bra relation till sina föräldrar kunde hon luta sig 

tillbaka mot detta i den kritiska perioden i livet. 

6.2  Barnets första år 

Bowlby tar upp tre faser som handlar om den första tiden i ett nyfött barns liv (se sidan 

14). När det gäller första fasen är det svårt att veta vilken betydelse den har haft för de tre 

intervjupersonerna. Ingen större vikt har lagts vid att ta reda på hur deras barnhemsvistelse 

såg ut och det kan inte intervjupersonerna heller svara på. När det gäller fas två så går det att 

påvisa att Bea och Cissi kom till kärleksfulla föräldrar som var väl utredda av socialtjänsten. 

Denna trygghet fortsatte genom fas tre som handlar om att upprätthålla fysisk närhet till de 

personer som står en närmast. Barnet brukar vanligtvis genomgå fas 3 mellan sex och nio 

månader till och med tre års ålder. Fas tre slutar precis i den ålder då även Anna kom till ett 

kärleksfullt hem i Sverige, hon blev då uppryckt från sin barnhemsmiljö i Rumänien och fick 

därför börja om sin anknytningsprocess. 

Boberg mfl (2006) tar även upp att barnet har med sig omedvetna minnen och 

arbetsmodeller från sina erfarenheter om anknytningspersonens tillgänglighet under den första 

tiden. Dessa använder barnet omedvetet i olika situationer, vilket gör att de inte reflekterar 

över sina val. Bea berättar om olika minnen av smaker och lukter hon har från sin första tid i 

Colombia som hon ibland känner ett sug efter. Detta är ett bra exempel på Beas omedvetna 
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minnen, som kommer fram i situationer och som även kan inge viss trygghet. Även Anna 

berättar om minnen från barnhemmet och att hon gungade med överkroppen då hon satt i sin 

säng. Gungandet speglar de omedvetna minnen som Anna hade av att känna sig otrygg på 

barnhemmet. Även Annas talsvårigheter kan vara ett resultat av de upplevelser som hon tog 

med sig från barnhemmet, eftersom hon var stum när hon kom till Sverige. 

6.3 Tonårsperioden – identitetsskapande 

När det gäller tonårsperioden så kan man urskilja en trygghet som skapats i relationen 

mellan Bea och Cissi och deras föräldrar redan när anknytningsprocessen började. Boberg mfl 

(2006) skriver att tonåringar med trygg anknytning aktivt söker sig bort från föräldrarna i 

tonåren. Under denna frigörelseperiod lär sig tonåringarna att klara sig själva med stöd av 

denna anknytning. Alla de tre kvinnorna sökte sig bort från föräldrarna för att finna en egen 

identitet i frigörelsen. Det har tidigare konstateras att både Bea och Cissi har haft bra relation 

med sina föräldrar. Annas relation till sin mamma har dock inte alltid varit den bästa, däremot 

så har hon alltid haft en bra relation till sin farmor och sina morföräldrar. Dessa personer 

hjälpte henne att få en trygg anknytning och fick henne att söka sig bort från föräldrarna mot 

en egen identitet. 

Bea och Cissis föräldrar har varit öppna med själva adoptionen och samtalen kring detta. 

Annas föräldrar var dock inte lika öppna, men hon fick stöd då hon väl satte igång sin sökning 

efter de biologiska rötterna. Adopterade kan känna att de behöver mer kunskap om sin 

biologiska och sociala bakgrund för att komplettera sin självbild och detta kan väcka känslor 

av mindervärde, skuld och osäkerhet. Många kan i tonåren uppleva en konflikt mellan å ena 

sidan en önskan att söka sina rötter och å andra sidan lojaliteten gentemot adoptivföräldrarna 

(Cederblad, SOU 2003:49). Bea kände exempelvis att hon inte ville såra sina föräldrar om 

hon påbörjade processen att söka sina rötter. Även Anna var osäker på hur föräldrarna skulle 

reagera vid en sådan process. 

Irhammar (1997) skriver att en identitet används både när en socialkonstruktion beskrivs 

samt när man skall beskriva en kulturell och social kontext. Hon skriver även att en identitet 

är något som kan iakttagas men att konsekvenserna av ett beteende är synligt. Bea och Cissi 

känner att de har en svensk identitet men på utsidan har de ett colombianskt utseende. Detta 

innebär att deras svenska identitet blir ”osynlig”. Anna däremot säger sig vara någonstans mitt 

emellan en rumänsk och en svensk identitet. Hon kan inte riktigt identifiera sig som ”svensk” 
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men på utsidan ser hon lika svensk som rumänsk ut och hon identifierar sig utseendemässigt 

med sina föräldrar. Denna tvetydighet kan leda till identitetsförvirring för Anna medan det för 

Bea och Cissi är mer uppenbart att de har en annan etnicitet, vilket ger dem en större trygghet 

i vetskapen om adoptionen.  När det är svårt att hitta sina roller så kan det leda till en så kallad 

identitetsförvirring . Phinney och Rosenhalt menar att en etnisk identitet är den identitet som 

individen själv väljer (Irhammar 2006). 

Eriksson använder uttrycket identitetskris för att beskriva tonåringars förvirring när det 

gäller att hitta just sin jagbild och välja vilka delar man vill ska ingå i den. I dagens samhälle 

finns det många jagbilder att välja mellan eftersom det finns många etniska grupper och 

människor att välja sin jagbild ifrån. Detta kan leda till identitetsförvirring och i värsta fall 

kan det leda till en identitetskris (Evenshaug, Hallen, 2001). Bea och Cissi känner att de har 

en svensk identitet medan Anna känner sig mitt emellan och med tanke på det som Evenshaug 

och Hallen skriver så har Anna en identitetsförvirring gällande om hon ska välja en svensk 

eller en rumänsk identitet.  

6.4 Relationer till det etniska ursprunget  

Irhammar (1997) skriver att adoptivföräldrarnas förhållningssätt, förhållandet i familjen 

samt individens självkänsla är viktiga faktorer då en adopterad ska förhålla sig till sitt 

biologiska och etniska ursprung. Föräldern spelar en stor roll vid stödet av den unge. Det 

enklaste sättet för föräldern att stödja sitt adoptivbarn är att tidigt tala med barnet och ha stor 

kunskap om dess etniska ursprung. Både Bea och Cissi kunde inte ange någon speciell ålder 

då de fick reda på att de var adopterade, för de har alltid vetat om det. Det är ett tecken på att 

deras föräldrar har talat öppet med dem om deras adoption, vilket är en anledning till att de 

inte känner något större behov att söka upp sina rötter Anna däremot, har alltid vetat att något 

var speciellt med henne. När hon började andra klass så berättade hennes föräldrar om 

adoptionen eftersom det började en adopterad kille i hennes skola. Tidpunkten för detta var så 

pass sent och Anna har därför starka minnen från händelsen, vilket är en faktor som gör att 

hon vill söka sina rötter. Anna upplever att föräldrarna inte har velat prata om detta och om 

adoptionen vilket har lett till det faktum att Anna inte riktigt vet sin etniska identitet ( Baden, 

2007). 

Begreppet social exclusion handlar om att en speciell grupp marginaliseras i samhällets 

på grund av bland annat ekonomiska eller politiska skäl (Westin mfl. 1999:6).  Ingen av 
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intervjupersonerna har känt sig marginaliserad eller tytt sig till någon viss grupp, eftersom de 

känner att de har en svensk identitet. Att Annas föräldrar inte pratade med henne tidigt om 

adoptionen, gör det svårare att utveckla en identitet, då det i tonåren kan vara ett känsligt 

ämne. Föräldrarnas stöd är viktigt i och med kunskapen om det etniska ursprunget och hur de 

adopterade barnen skall förhålla sig till negativa attityder gentemot människor med annan 

etnisk tillhörighet (Irhammar, 1997). En del adoptivbarn tar kontakt med invandrare från 

ursprungslandet för att finna ett identifieringsobjekt. De upplever dock att det bara är 

utseendet som binder dem samman och att de känner sig som ett mellanting mellan svenskar 

och invandrare (Von Greiff, 2000). Vilket även Anna uttrycker att hon känner.  

6.5 Socialt umgänge   

Irhammar (1997) skriver att man som minoritetsungdom gärna söker sig till andra 

minoritetsgrupper för att kunna skapa sig ett eget jag och egna tankar.  Eftersom Bea och 

Cissi känner att de har en svensk identitet och Anna känner sig någonstans mittemellan så 

söker Anna sig till ungdomar med annan etnisk bakgrund än svensk, för att utveckla ett eget 

jag. Anna är den som är yngst och i störst behov av kompisar eftersom det är viktigt i tonåren. 

Anna säger att det är kompisarna som skapat henne till den hon är idag, till skillnad från de 

andra.  

7. DISKUSSION 

Uppsatsens syfte var att ta reda på hur identitetsutvecklingen kan ha sett ut hos 

internationellt adopterade kvinnor. Anledningen till varför formuleringen ” kan ha sett ut” har 

används är för att enbart tre personer intervjuades och utifrån detta kan man inte dra några 

generella slutsatser hur identitetsutvecklingen ser ut hos adopterade.  

7.1 Metoddiskussion 

Dessa intervjuer baseras på ett positivt urval, det vill säga tre stycken individer som alla 

känner att de har en trygghet i familjen och i sitt liv. Det mer problematiska kring en adoption 

kommer därför inte fram, vilket det troligen hade gjort om intervjun skett med individer som 

upplevt adoptionen negativt. Det är dock svårt att samtala med dessa individer eftersom de 

ogärna ställer upp på en sådan här intervju. En svaghet med den här studien är som det 

tidigare nämnts att den baseras på få individer, det kan därför inte dras några generella 

slutsatser. Ytterligare en svaghet var att det endast var ett positivt urval. Styrkan med den här 
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studien är att eftersom intervjuerna var få har dessa blivit mer förtroliga samt att 

intervjupersonernas tankar har kunnat återges med en mer känslomässig nyans.  

Skillnaderna mellan intervjupersonerna är att de är tre olika individer med olika syn på 

hur adoptionen har påverkat dem, de är uppvuxna i medelklassfamiljer men kommer trots det 

från olika bakgrunder, vilket innebär att de har olika syn på sin adoption. Likheterna mellan 

de tre är att oavsett hur adoptionen påverkat dem och speglat deras livsval, har alla tre kommit 

vidare i livet. Även om de är på olika stadier, har alla som mål att skapa sig en trygg 

omgivning med trygga vänner och en bra utbildning. Ur en etisk aspekt kan uppsatsen 

upplevas lite väl negativ gentemot intervjupersonen Anna, vilket inte är avsikten. Men 

författarna tolkar att hennes upplevelser avviker från de andra två, vilket ansågs viktigt att 

belysa. 

Om uppsatsen skulle produceras på nytt skulle den ej innehålla så stort fokus på familjen 

och mer tid skulle ha ägnats åt att finna ett mer varierat urval, såsom individer från 

landsbygden jämfört med individer uppväxta i städer samt att finna ett mindre positivt urval. 

7.2 Resultatdiskussion 

Slutsatsen som kan dras utifrån intervjuerna är att adopterade inte utvecklar sin identitet 

på ett visst sätt bara för att de är just adopterade. Adoptionen spelar alltid en roll, men den 

avgörande faktorn är hur väl anknytningen har varit. Cissi exempelvis upplevde en svår tid då 

hennes föräldrar genomgick en skilsmässa och hon klarade av den eftersom hon hade haft en 

trygg anknytning. Om ungdomen haft en god anknytning är det lättare för denne att skapa sig 

en egen identitet. Fokuserar man för mycket på att det är adoptionen som ligger till grund för 

förvirring i tonåren, depressioner och dålig anknytning till föräldrarna? Det tas ofta upp att det 

är på grund av adoptionen som ungdomar känner sig vilsna och utan rötter, vilket till viss del 

kan stämma, men det är flera olika faktorer som spelar roll under en individs uppväxt. Andra 

avgörande faktorer i denna utveckling är att föräldrarna öppet pratar med sina adopterade barn 

om deras etniska ursprung och vikten av detta har även denna uppsats visat på. Genom 

studien kan det urskiljas att påståendet ”ju äldre barnen är vid adoptionen desto svårare har 

de att knyta an” inte alltid stämmer. Det beror på hur tillgängliga föräldrarna är under 

anknytningsprocessen och hur öppna de har varit angående barnets adoption. 

Den kritik som kan finnas till valda teoretiska utgångspunkter är främst att ingen teori 

kan generaliseras eftersom de handlar om människor och om beteende. Alla människor har 
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olika upplevelser och det går därför inte att anta att de uppträder efter ett visst mönster bara 

för att teorin säger så.  

Inom det sociala fältet kan kunskaper om adoption bli aktuella vid en eventuell 

handläggning av en adoptionsutredning. Därför är denna uppsats relevant då den kan ge en 

större förståelse för de adopterade och adoptivförälderns situation. Uppsatsen har även gett 

större inblick i hur viktigt det är med föräldrautbildningar, eftersom de är förberedande på den 

kommande rollen som adoptivförälder. Det är därför viktigt att som socialarbetare påverka 

dessa utbildningar då de är kommunstyrda och påverkas av den finansiella strukturen i 

samhället.  

Den ena författaren till uppsatsen har i hela sitt liv levt med vetskapen om att hon är 

adopterad medan den andre författaren inte är adopterad och har länge haft ”fördomen” om att 

adopterade måste ha det svårare i livet än biologiska barn. En fördom som genom denna 

uppsats har givits svar på tal. Att vara ett adoptivbarn innebär inte att anknytningen 

automatiskt försvåras. Ett adoptivbarn adopteras av kärleksfulla föräldrar som har genomgått 

en lång och svår utredning för att se om de är väl lämpade som föräldrar. Kanske är det därför 

som adopterade mår bättre än vad många tror eftersom de växer upp under lyckliga 

barndomsförhållanden. 

7.3 Förslag på vidare forskning 

Denna uppsats har väckt många tankar och det finns mycket att forska vidare kring: Hur 

kommer det sig att tre adopterade kvinnor upplever sin situation så olika? Alla de tre 

adopterade känner sig positiva till att själva adoptera. Hur skulle dessa barn uppleva sin 

situation och hur skulle de uppleva sina adoptivföräldrar? Något annat som skulle vara 

intressant att ta reda på är hur adopterade barn upplever situationen i en familj där det redan 

finns biologiska barn. Känner barnen sig mindre älskade, åsidosatta, eller mer privilegierade?   
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Bilaga 1 – Brev till intervjupersoner 

Till Dig som vill ställa upp i vår C-uppsats! 

Ett Stort Tack för att Du vill hjälpa oss i vår uppsats, syftet med den här uppsatsen är hur 

internationellt adopterade upplevde sin barndom. 

Vi som skriver uppsatsen heter Sofia Ohlqvist och Sofia Hansson och vi läser sista terminen vid 

socionomutbildningen på Mittuniversitetet i Östersund  

Vi kommer att träffa dig för en intervju, där vi kommer att ställa ett varierat antal frågor. Frågorna 

kommer att beröra hur Du har uppfattat olika livssituationer utifrån ditt perspektiv som adopterad. 

Det är några viktiga saker som vi gärna vill påminna Dig om 

 Du är helt anonym i c-uppsatsen och Du kommer att avidentifieras.  
 

 Det som Du säger, kommer att stanna hos oss och vår handledare. 
 

 Det är du som har makten över intervjun – Du kan alltså välja hur och om Du vill svara. 
 

 Intervjun kommer att dokumenteras på något sätt, det är Du som bestämmer vad som ska 
dokumenteras. 

 

 Om Du inte känner dig bekväm med situationen, säg till! 
 

 Innan intervjun används i c-uppsatsen, så får Du möjligheten att läsa igenom och vid behov 
kan ändringar göras. 

 

Vid frågor så kontakta gärna oss! 

Sofia Ohlqvist                                                                   Sofia Hansson 

076-8293056                                                                     073-5446048                                                                                                       

sofia.ohlqvist@hotmail.com                                             s_y_p909@hotmail.com 

Tack För Din Hjälp och medverkan 

 

Hälsningar                                                                                                      

Sofia och Sofia 

mailto:sofia.ohlqvist@hotmail.com
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Frågor till intervju:   

A. Familjeförhållande 

1) Beskriv fritt hur din familj ser ut. 

2) Kan du beskriva din relation till dina familjemedlemmar? 

3) Hur fick du reda på att du var adopterad? 

4) Hur kändes det när du fick reda på det? 

5) Vet du varför du blev adopterad? 

6) Hur ser du på att söka upp dina rötter och återvända till ditt ”hemland”? 

7) Hur tror du att din omgivning/familj ser på den möjligheten? 

8) Hur har samtalen kring detta sett ut i ditt hem? 

9) Tror du att din adoption har påverkat din uppväxt? Hur? 

 

B) Socialt umgänge 

 

1) Beskriv ditt sociala umgänge genom barndomen (0-12 år) 

2)  Har du alltid haft stort/litet umgänge eller har det varierat under livets gång? 

3) Varför tror du att ditt sociala nätverk sett ut som det gjort/gör? 

4)  Hur tror du att det sociala nätverket har påverkat dina val i livet? 

5) Känner du/umgås du med andra adopterade? 

6) Om ja, varför tror du att du känner det behovet? Om nej, varför inte? 

7) Har du känt behov att prata med eller ta kontakt med andra adopterade? 

 

C) Tonårsperioden 

 

1) Beskriv Din tonårsperiod.  

2) Förändrades dina tankar kring adoptionen under din tonårstid? 

3) Om ja, hur? Om nej, varför inte tror du? 

4) Förändrades ditt sociala umgänge under din tonårsperiod? Hur? 

5) Om nej, varför inte? 
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D) Situationen idag 

 

1) Hur har din barndom samt tonårstid påverkat dina val i vuxenålder? Så som val 

av utbildning, arbete, ev. partner, ev. familj? 

2) Hur tänker du kring valet att ha en adopterad partner? 

3) Om du skulle ställas inför valet, skulle du själv kunna tänka dig att adoptera? 

4) Varför/ Varför inte? 

5) Har ditt umgänge förändrats nu i vuxen ålder?s 

 

E) Fördomar om adopterade 

 

1) Har du någon gång i din uppväxt blivit utsatt för kränkande behandling pågrund 

av ditt ursprung?  

2) Har du upplevt att det finns fördomar om adopterade? Vad/vilka? 

3) Hur har du som internationellt adopterat upplevt att du ser annorlunda ut 

jämfört med din familj och andra i din omgivning? 

4) Hur känner du inför det? 

5) Känner du att du har en svensk identitet?  

6) Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 

7) Har du märkt av någon skillnad i hur det är att bli bemött som adopterad sedan 

invandringen har ökat? På vilket sätt? 

8) Beskriv dina framtidplaner? 

 

 


